Zápis z jednání školské rady SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III
Datum:

18. 10. 2018

15:00 hod.

Místo:

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III,
kancelář ředitelky školy č. 305

Přítomni:

František Bláha, Mgr. Marcela Sobotková, Ing. Markéta Šlegelová, Ing. Miroslav Čejka,
Lukáš Pospíšil

Omluveni:

Barbora Šmolíková

Hosté:

Ing. Irena Vostrá

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení
Projednání a schválení výroční zprávy
Nábor žáků pro nový školní rok
Vyhodnocení výsledků MZ a ZZ
Diskuze
Usnesení
Závěr

K bodu 1
Jednání školské rady (dále jen ŠR) zahájila předsedkyně školské rady Ing. Markéta Šlegelová
a seznámila přítomné s programem.
K bodu 2
Ředitelka školy byla pozvána na jednání ŠR. Žádné další povinnosti z usnesení ze dne 19. 6. 2018
nevyplývají.
K bodu 3
Školské radě byla předložena výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018. Zpráva byla
prodiskutována a schválena bez připomínek.
K bodu 4
Členové školské rady byli seznámeni s náborovou činností.
K bodu 5
Školská rada byla seznámena s výsledky maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce
2017/2018.
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K bodu 6
Školská rada byla seznámena s organizací Dnů otevřených dveří, s realizovanými a připravovanými
projekty.
Školské radě byl předložen ke schválení upravený školní řád. Změny školního řádu byly provedeny ze
dvou důvodů:
a) doporučení pověřence pro GDPR
b) uvedení školního řádu do souladu se školským zákonem ve znění účinném od 1. 9. 2018
K bodu 7
Usnesení
ŠR bere na vědomí:
-

Výroční zprávu školy
Aktualizaci dokumentů:
o Školní řád
Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2017/2018
Nábor žáků pro školní rok 2019/2020
Seznámení s připravovanými a probíhajícími projekty

ŠR ukládá:
-

Na každé zasedání pozvat ředitelku školy

ŠR souhlasí s
-

Výroční zprávou školy
Aktualizací dokumentů:
o Školní řád

K bodu 8
Příští jednání se uskuteční dle plánu činnosti školské rady v červnu 2019, nebo dříve dle potřeby.
Členové budou pozváni písemně.
Zapsal: Ing. Miroslav Čejka v. r.
Zápis ověřila: Ing. Markéta Šlegelová v. r.
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