
Zápis školské rady
při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,

příspěvková organizace

Číslo zápisu: 1/2017

Datum: 7. 3. 2017, zasedací místnost

Přítomni: Josef Bardoň, Mgr. Ladislav Blahuta, Jiří Šoral, Michal Schejbal

Omluveni: PaedDr. Svatopluk Novák, David Němec

Hosté: Ing. Vladislav Walach

Jednání vede: Josef Bardoň

Program Jednání:
1) návrh programu jednání
2) informace o výsledku voleb do školské rady a přivítání nového člena
3) kontrola zápisu ŠR 2/2016
4) projednání zprávy o činnosti, hospodaření a plnění úkolů školy za rok 2016
5) projednání inspekční zprávy – termín inspekční činnosti 6. – 9. 12. 2016
6) seznámení se změnami dvou ŠVP 
7) schválení školního řádu
8) ostatní sdělení a různé

Průběh jednání a hlasování
ad 1) Předseda školské rady pronesl  úvodní  slovo a přednesl  návrh programu
jednání. Navržený program byl schválen všemi členy.

ad 2) Předseda ŠR informoval o výsledku doplňkových voleb do školské rady a
přivítal nového člena p. Michala Schejbala.

ad 3) Kontrola zápisu 2/2016. Přítomni členové neměli k zápisu připomínky.

ad 4) Se zprávou o činnosti, hospodaření a plnění úkolů seznámil členy školské
rady  p.  Bardoň  formou  prezentace.  V průběhu  prezentace  ředitel  školy
Ing. Walach blíže specifikoval některé údaje.

ad  5)  Předseda  ŠR  seznámil  přítomné se  závěry  inspekční  zprávy  konané ve
dnech 6. – 9. 12. 2016. Při kontrole nebylo zjištěno porušení žádného právního
předpisu.

ad  6)  Předseda  ŠR  a  ředitel  školy  seznámili  přítomné  se  změnami  školního
vzdělávacího programu: 

ŠVP: 26-52-H/01 Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
ŠVP: 26-51-H/02 Elektromechanik domovních a průmyslových instalací

ad 7) Školská rada jednohlasně schválila nové znění školního řádu s platností od
1. dubna 2017.
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ad 8) Pan Schejbal vznesl dotaz na ředitele školy, ohledně zřízení kolovny v areálu
školy. Ing. Walach počítá se zřízením kolovny v roce 2018. Do této doby to není
možné z důvodu chybějícího prostoru.

Usnesení

Školská rada

- schválila program jednání,
- vyjádřila se k hospodaření, činnosti a plnění úkolů školy za rok 2016
- vyjádřila se k inspekční zprávě konané ve dnech 6. – 9. 12. 2016
- vyjádřila se ke změnám školních vzdělávacích programů oboru 26-52-H/01 
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky, 26-51-H/02 
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací
- schválila školní řád platný od 1. 4. 2017

Přílohy

č. 1 prezenční listina
č. 2 zápis školské rady č. 2/2016 ze dne 20. 10. 2016
č. 3 prezentace k výroční zprávě o činnosti, hospodaření a plnění úkolů školy za 
rok 2016 (elektronická/ppt)
č. 4 inspekční zpráva
č. 5 ŠVP: 26-52-H/01 Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky
       ŠVP: 26-51-H/02 Elektromechanik domovních a průmyslových instalací
č. 6 školní řád

Zapsal: Mgr. Ladislav Blahuta

Ověřil: Michal Schejbal

Předseda: Josef Bardoň
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