Zápis ze školské rady dne 23. 6. 2016
Přítomni: PhDr. Iva Pospíšilová, Ing. Kamila Dostálová, RNDr. Jana Randíková, Mgr.
Marek Holinka, Ing. Tomáš Havlíček, Mgr. Roman Bartoníček, RNDr. Vladislav Slavíček ředitel školy, RNDr. Radka Olivová – zástupkyně ředitele školy
Program:
1) Změny v školním řádu
2) Přihlášky do primy a do prvních ročníků
3) Maturitní zkoušky
4) Nostrifikace
5) Investice
6) Učitelský sbor
7) Muzikál a úspěchy studentů ve školním roce 2015 – 2016
8) Změna v učebním plánu v tercii (zeměpis a biologie)
9) Diskuse
Usnesení:
1) Členové ŠR byli informováni o zpřísnění podmínek ohledně používání mobilů a
dalších digitálních zařízeních ve výuce.
2) Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček informoval ŠR o přihláškách a naplněnosti
prvních ročníků a primy. Potvrdil naplněnost dvou tříd prvního ročníku čtyřletého
studia a primy studia osmiletého.
3) ŠR rada byla seznámena s výsledky státních maturitních zkoušek i zkoušek
profilových.
4) RNDr. Radka Olivová seznámila ŠR s výsledky a přínosem projektu nostrifikačních
zkoušek.
5) RNDR. Vladislav Slavíček představil investice do školy v následujících měsících –
podlahové krytiny v kabinetech, WC v prvním patře atd.
6) Vedením školy byla konstatována naplněnost učitelského sboru a nebyly představeny
žádné změny do dalšího školního roku.
7) Vedením školy byly představeny úspěchy studentů a zdůrazněn sukces muzikálu pod
vedením Mgr. Zdeňka Licka.
8) Byla schválena změna časové dotace v hodinách biologie (ze 3 hodin na 2) a u
zeměpisu (z 1 hodiny na 2). Tímto přesunem nedojde k ohrožení tematických ani
časových plánů v biologii a naopak se posílí zeměpis, jehož tematickými celky jsou
Evropa a Česká republika. Příčinou této změny jsou problémy zvládnutí učiva
s jednohodinovou časovou dotací, zejména s ohledem na současné problémy Evropy a
naší republiky. Vedení školy a předmětové komise zeměpisu a biologie nejsou proti.
Vše je v souladu se ŠVP a RVP.
9) Diskuse
Předseda ŠR Mgr. Roman Bartoníček

