
Zápis ze školské rady dne 19. 10. 2022 

Přítomni: Mgr. Irena Čepková, JUDr. Adriana Vavrušková, MUDr. Markéta Nykodýmová, Mgr. Vít Šnajdr, RNDr. 

Vladislav Slavíček, Mgr. Roman Bartoníček, Ing. Tomáš Havlíček 

 

Program:  

1) Výroční zpráva 2021 / 2022 

2) Ročenka školy  

3) Šablony JAK 

4) Výsledky podzimního termínu maturitních zkoušek 

5) Plánované inovace 

6) Výměnné zahraniční pobyty 

7) Nostrifikační zkoušky 

8) Formativní přístup ve vzdělávání 

9) Besedy 

10) Vizualizace školy 

11) Den otevřených dveří 

12) Kroužky ve škole 

13) Psycholog a školní asistentka 

14) Diskuse  

 

Usnesení:  

1) Výroční zpráva byla doplněna a opravena na základě připomínek JUDr. A. Vavruškové. Členové rady pak VZ 

jednomyslně přijali. 

2) Ročenka školy 2021/2022 vyšla s nižším nákladem (důvodem snížení počtu výtisků je zvyšování nákladů na tisk) 

3) Škola ve spolupráci s Eduzměnou se přihlásila do Projektu Šablony – JAK. Projekt je těsně před schválením MŠMT. 

Finance jsou určeny na platy školního pedagoga a školní asistentky a na osobnostně sociální a profesní rozvoj 

pracovníků ve vzdělávání. 

4) Podzimní termín maturitních zkoušek byl pro studenty úspěšný, konstatoval ředitel školy. 

5) V tomto školním roce plánujeme následující investice a renovace: posilovna, laboratoř biologie, podpora 

digitálních kompetencí 

6) Výměnné zahraniční pobyty se po covidové situaci znovu rozjíždějí, proběhl výměnný pobyt s partnerskou školou 

v Holandsku; další školy jsou v plánu (USA, Taiwan a Francie). U ostatních zemí záleží na postoji partnerských škol. 

7) Nostrifikační zkoušky probíhají i v letošním školním roce. Pro velký zájem ze strany žadatelů posilujeme z jednoho 

zkoušení v měsíci na dvě nostrifikační zkoušky za měsíc.         

8) Formativní přístup ve vzdělávání – ukončili jsme roční kurz vedený Dr. Zdeňkem Dlabolou. V současné době 

prohlubujeme své znalosti a dovednosti v akreditovaném semináři Otevíráme dveře kolegiální podpoře. 



9) I v novém školním roce pokračujeme s cykly besed: Absolventi pomáhají studentům, znovu otevřený projekt Taky 

mezi námi (diskuse se zástupci minorit žijících na území ČR). 

10) Na sklonku minulého školního roku jsme nechali hlavní prostory školy nafotit a na webové stránky školy jsme 

umístili digitalizovanou prohlídku školy. 

11) Den otevřených dveří připadá v tomto školním roce na 2. a 3. 12. 2022. S prohlídkou školy opět pomohou žáci 

školy. Domluveno se žákovským parlamentem. 

12) I nadále probíhají ve škole volnočasové aktivity – kroužky. Nově posíleno o taneční kroužek. 

13) Vedení školy má velmi pozitivní zpětnou vazbu na pozice školního psychologa a školní asistentky. 

14) Diskuse 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda ŠR Mgr. Roman Bartoníček  
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