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Školská rada 

Zápis ze zasedání školské rady konané online v platformě MO TEAMS dne 18.02.2021 

Přítomni: Jaroslav Hájek, Mgr. Pavel Klíma, Mgr.Jitka Kubů 
Přizvaní: Mgr. Radek Cícha, ředitel školy   

Program 

představení členů ŠR jmenovaných dne 1.10.2020 
schválení programu jednání 
schválení jednacího řádu ŠR 
navržení předsedy ŠR a volba předsedy 
projednání výroční zprávy školy za šk.rok 2019/2020 
schválení výroční zprávy školy 
projednání řádu školy (zejména dodatku o distanční výuce) 
schválení řádu školy a dodatku o distanční výuce 
různé - seznámení s činností školy, situace v oblasti přijímacího řízení a náboru žáků v době uzavření škol, 
projekty) 

Průběh 

Na úvod se členové ŠR vzájemně představili, neboť se s ohledem na restriktivní opatření související 
s epidemií covid-19 ode dne svého jmenování neměli možnost potkat. Dále se představil podrobněji také 
ředitel školy, který rovněž neměl možnost se s novými členy ŠR potkat osobně. Dále bylo postupováno podle 
výše uvedeného programu a po schválení programu jednání přistoupeno k projednání jednacího řádu a volbě 
předsedy.  Následně školská rada projednala výroční zprávu školy za rok 2019/2020, která byla předána 
k prostudování prostřednictvím elektronické pošly,  a následně ji schválila.  Následovalo projednání školního 
řádu a s ohledem na situaci ve školství byl se zvýšeným zřetelem nahlížen dodatek školního řádu o začlenění 
distanční výuky coby povinné formy vzdělávání. V závěru jednání podal ředitel informaci o výsledku náboru a 
stavu přihlášek v jednotlivých oborech vzdělání. Členové rady se zajímali o průběh vzdělávání a náboru do 
prvních ročníků v době mnoha omezení. nových žáků a o průběhu a výsledcích podzimního termínu maturit a 
opravných zkoušek. Následovala diskuse a vyjádření ředitele k záměrům a plánům školy a jejích jednotlivých 
pracovišť, diskuze o očkování pedagogů a testování žáků po opětovném zahájení prezenční výuky. Ředitel 
školy pozval členy ŠR – Mgr. Klímu a pana Hájka k osobní návštěvě a prohlídce školy.  

Usnesení 

Školská rada: 
bere na vědomí stav žáků dle zahajovacího výkazu a informaci o průběhu MZ a ZZk 
bere na vědomí vize ředitele školy o dalším jejím rozvoji 
projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2019/20 
termín a obsah příštího zasedání, pozvání k prohlídce školy zajistí předseda 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Kubů  
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