
Zápis ze školské rady dne 20. 06. 2013 

 

Přítomni: 

PhDr. Iva Pospíšilová, MUDr. Alena Ryšavá, RNDr. Jana Randíková, Mgr. Marek Holinka, Ing. Tomáš 

Havlíček, Mgr. Roman Bartoníček 

Hosté: ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček, RNDr. Radka Olivová – zástupkyně školy, Ing. Zdeněk 

Oliva 

Program: 

1) Autobusové spojení 

2) Informace ředitele školy:  Klasifikační řád - návrh změny; Učební plány na šk. rok 2013 – 14 

3) Z výroční zprávy – počty přijatých, výsledky maturitních zkoušek, přehledy prospěchu 

4) Informace o výuce pomocí iPadů 

5) Investice v roce 2012 / 2013 

6) Personální změny v pedagogickém sboru 

7) Nostrifikační zkoušky 

8) Diskuse 

Usnesení: 

Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček představil ŠR novou zástupkyni školy RNDr. Radku Olivovou a 

správce počítačové sítě Ing. Zdeňka Olivu 

1) Členové rady se opět zabývali autobusovým spojením ze Zruče nad Sázavou do Kutné hory, které by 

mohlo sanovat zájem žáků o studium v Kutné Hoře. Po prvním odmítnutí krajem se ŠR rozhodla oslovit 

zainteresované starosty obcí tak, aby podpořili žádost společně se školou na posunutí času příslušného 

autobusového spoje. 

2) Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček představil změnu učebních plánů v hodinách IVT, která by měla 

korelovat se zavedením nových technologií ve výuce. Došlo k redukci All ten Fingers a k posílení:práce 

s IPady, programování apod. 

3) Byly také představeny výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2012 / 2013 s konstatováním, že: 

státní maturita – uspělo 100% studentů; profilová část – neuspěli 4 studenti. 

4) RNDr. Vladislav Slavíček komentoval a hodnotil roční používání iPadů ve škole, výhody a nevýhody, 

elektronické učebnice a způsob zajištění těchto produktů pro následující primu. 

5) V rámci investic byly zmíněny opravy střechy a rekonstrukce zimní zahrady. 

6) RNDr. Vladislavem Slavíčkem byly komentovány také změny v pedagogickém sboru. Hlavní příčinou 

změn je důchodový věk a nižší počet studentů ve škole. Pedagogický sbor v letošním roce opustili 4 učitelé 

s konstatováním, že další dvě učitelky jsou na mateřské dovolené a 2 pedagogové uvolněni pro výkon 

funkce. V současné době má pedagogický sbor 36 členů. 

 7) RNDr. Radka Olivová představila a hodnotila zavedení nostrifikačních zkoušek na naší škole s tím, že by 

měly pokračovat i v následujícím školním roce. 

8) Diskutovány problémy formálního i neformálního charakteru. 

                                           předseda ŠR Roman Bartoníček 


