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Zápis školské rady 
při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
 

Číslo zápisu: 2/2016 

Datum: 20. 10. 2016, zasedací místnost 

Přítomni: Josef Bardoň, Mgr. Ladislav Blahuta, PaedDr. Svatopluk Novák, David Němec,  

Nepřítomni: Věra Karetová 

Omluveni: Jiří Šoral 

Hosté:  Ing. Vladislav Walach 

Jednání vede: Josef Bardoň 

Program Jednání: 

 
1) návrh programu jednání 
2) informace o odchodu člena školské rady a následných volbách nového člena 
3) kontrola zápisu 1/2016, (stav podnětů a připomínek) 
4) schválení výroční zprávy o činnosti školy 
5) schválení dodatku ke školnímu a vnitřnímu řádu č. 1/2016 
6) vyjádření se k novému školnímu vzdělávacímu programu 
7) projednání koncepčního záměru rozvoje školy 2016/2017 
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 přítomnými členy.  

ad 2)  Předseda školské rady informoval přítomné o odchodu paní Věry Karetové ze školské 
rady a následných volbách nového člena. 

ad 3)  Kontrola zápisu 1/2016. Přítomni členové neměli k zápisu připomínky. 

ad 4) S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2015/2016 vystoupil předseda ŠR, 
který si připravil krátkou prezentaci (viz příloha č. 3). V průběhu prezentace podával 
doplňující informace ředitel školy. Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými hlasy. 

ad 5)  Předseda seznámil přítomné s dodatkem ke školnímu a vnitřnímu řádu č. 1/2016 

ad 6) Členové ŠR byli seznámeni s novým školním vzdělávacím programem studijního 
oboru Mechanik elektronik pro výpočetní techniku (L+H). 

ad 7)  Členové ŠR projednali koncepční záměr rozvoje školy 2016/2017 

ad 7) Bez dotazů a připomínek. 
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Usnesení 

Školská rada 

- schválila program jednání, 
- vyjádřila se k volbě nového člena školské rady, 
- schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016, 
- schválila dodatek ke školnímu a vnitřnímu řádu č. 1/2016 
- projednala koncepční záměr rozvoje školy 2016/2017 
- vyjádřila se k novému školnímu vzdělávacímu programu. 

 
 
 
Přílohy 

č. 1 prezenční listina 
č. 2 zápis školské rady č. 1/2016 
č. 3 dodatek ke školnímu a vnitřnímu řádu č. 1/2016 
č. 4 koncepční záměr rozvoje školy 2016/2017 
č. 5 prezentace k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2015/2016 (elektronická/ppt) 
č. 6 příloha č. 6 k výroční zprávě 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:       Mgr. Ladislav Blahuta 
 
 
Ověřil:       David Němec 
 
 
Předseda: Josef Bardoň 
 
 


