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Schůzka školské rady dne 20. 10. 2022 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

  Host: ředitel školy Mgr. Petr Žák 

 

Program: 1) Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/22 

  2) Plán činností školy na školní rok 2022/23 

  3) Schválení Výroční zprávy 

  4) Schválení Školního řádu – změny v hodnocení některých předmětů 

  5) Diskuse 

 

ad 1) Členové ŠR byli informováni o následujících bodech: 

- Průběh výuky v novém zaměření APE – poznatky za první rok výuky zaměření 

- Studijní výsledky žáků ve šk. roce 2021/22, výsledky maturitních zkoušek 

2022 

- Výsledky přijímacího řízení 

- Vliv změn ve výuce během pandemie nemoci covid na studijní výsledky a psy-

chiku žáků 

- Rekonstrukce a renovace školní budovy 

ad 2) Členové ŠR byli informováni o následujících bodech: 

- Škola ve školním roce 2023/24 plánuje otevřít 5 tříd v prvním ročníku, zamě-

ření 2 x APE, 2 x CR, 1 x FF 

- Škola získala pro šk. rok 2022/23 projekt Erasmus+ - studijní pobyt žáků ve 

Španělsku 

- Plán akcí na šk. rok 2022/23 – výjezd do Velké Británie, sportovní kurzy… 

- Plán rekonstrukcí na rok 2023 

ad 3) Výroční zpráva za šk. rok 2021/22 byla schválena všemi členy (6 hlasy), nikdo 

nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
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ad 4) Změny ve školním řádu a celkový Školní řád na šk. rok 2022/23 byl schválen 

všemi členy (6 hlasy), nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

5) V rámci diskuse byly vzneseny dotazy: 

- Jakým způsobem škola nakládá s mzdovými prostředky? 

- Jak škola využívá odborníky z praxe? 

- Jaké plánuje škola rekonstrukce s ohledem na snížení nákladů na provoz 

školní budovy? (hospodaření s energiemi, investice do obnovitelných zdrojů) 

 

 

Schůzka byla ukončena v 18:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Šemberová 


