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

19. 10. 2020

Místo:

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, učebna č. 308

Přítomni:

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

Omluveni:

Lukáš Pospíšil, Barbora Šmolíková

Hosté:

Ing. Irena Vostrá

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení výroční zprávy
Informace o zahájení nového školního roku
Noví kandidáti do školské rady
Návrh termínu voleb do školské rady
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 11. 6. 2020
nevyplývají.
K bodu 3
Školské radě byla předložena výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020. Zpráva byla prodiskutována
a schválena bez připomínek.
K bodu 4
Členové školské rady byli seznámeni s informacemi o zahájení školního roku 2020/2021. V tomto
školním roce se otevírá dálková forma oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, obor vzdělání 66-51-H/01
Prodavač otevřen není.
K bodu 5
Školská rada navrhuje pro volby v listopadu 2020 z řad žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
kandidáty Petra Šmolíka a Václavu Kubicovou.
K bodu 6
Termín voleb do školské rady stanoví ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění.
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Formulář s žádostí o zařazení na kandidátní listinu pro volby do školské rady bude zveřejněn
9. 11. 2020.
K bodu 7
Školská rada byla seznámena se změnami ve školním řádu zejména v oblasti distanční výuky a se
změnami ve školních vzdělávacích programech.
Školské radě byl předložen graf zobrazující vývoj náboru žáků. Z grafu je zřejmý vzestup počtu přijatých
žáků pro školní rok 2020/2021.
Dále byla školská rada seznámena s výsledky dotazníkového šetření v oblasti vybavení žáků pro
distanční výuku.
Ředitelka školy seznámila školskou radu s právě probíhajícími a plánovanými projekty.
K bodu 8
Usnesení
ŠR bere na vědomí:
-

Výroční zprávu školy
Nábor žáků pro školní rok 2020/2021
Seznámení s připravovanými a probíhajícími projekty
Změny ve školním řádu
Návrh nových kandidátů do ŠR
Výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce
Změny v ŠVP

ŠR ukládá:
-

Na každé zasedání pozvat ředitelku školy

ŠR souhlasí s
-

Výroční zprávou školy
Se změnami školního řádu
Se změnami ŠVP

K bodu 9
Příští jednání se uskuteční po volbách do školské rady v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění 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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