Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad
Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
_______________________________________________________________________

Zápis ze schůze školské rady dne 14.10.2008
Návrh programu schůze:












Přivítání nových členů školské rady
Seznámení členů školské rady s Jednacím řádem školské rady
Volba předsedy školské rady
Stanovení závazných termínů jednání na školní rok 2008/2009
Seznámení členů rady se školou, s jejími hlavními úkoly a ekonomickým zajištěním
Schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2007/2008
Diskuse
Usnesení
Závěr a prohlídka pracoviště v Rajhradě

Zápis z jednání schůze:
1. Seznámení se nových členů školské rady







na jednání schůze se dostavili 4 noví členové školské rady, kteří vzešli z nedávných voleb
do školské rady
dva zástupci rodičů jsou paní Jana Novotná a pan Josef Fiala (jana.64@seznam,cz,
723 005 478; fiala.lhota@seznam.cz, 606 145 829)
dva zástupci učitelů jsou paní Bronislava Záděrová a pan Ing. Bohumil Zavadil
(b.zaderova@seznam.cz, 603 827 221; ing.zavadil@seznam.cz, 732 615 406)
dva zástupci zřizovatele (JmK) dosud nebyli zřizovatelem určeni
rada konstatovala, že jsou přítomní 4 ze 6 členů a rada je proto usnášeníschopná

2. Seznámení členů školské rady se základními dokumenty školy a rady




pan ředitel PaedDr. Marek Kňažík seznámil nové členy rady s výsledky voleb do školské
rady a s Jednacím řádem školské rady a s právy a povinnostmi členů rady
dále pan ředitel zodpověděl dotazy přítomných členů rady

3. Volba předsedy školské rady


předsedou rady byl zvolen Ing. Bohumil Zavadil

4. Stanovení závazných termínů jednání na školní rok 2008/2009






rada vzala na vědomí, že je povinna se setkávat nejméně 2x ročně; termínem setkání se
stává termín třídních schůzek na podzim a na jaře (tento termín ustavující schůze je
současně řádným podzimním termínem)
rada se dohodla, že mimo tyto termíny se sejde také v době konání školních výstav
v zimě a na jaře a v době konání školního plesu
podle potřeby může radu svolat její předseda i v jiném termínu
místem konání schůzí bude obvykle pracoviště v Brně

1

5. Seznámení členů rady se školou, s jejími hlavními úkoly a s jejím ekonomickým
zajištěním









pan ředitel PaedDr. Marek Kňažík seznámil nové členy rady s dosavadními výsledky
činnosti školy především v oblasti vzdělávání žáků a finančního zajištění provozu školy
ředitel upozornil na to, že se v současnosti škola připravuje školské vzdělávací programy
v oborech vzdělání Zahradnictví,Zahradník a Opravář zemědělských strojů a to v souladu
s povinnostmi školy plynoucími ze školského zákona
ředitel dále seznámil členy rady se svou povinností projednat se zřizovatelem školy
(JMK) do ledna příštího roku svoji koncepci rozvoje školy na roky 2009 – 2013
ředitel seznámil členy rady s ekonomickým zajištěním – celkové roční příjmy školy od
státu a od zřizovatele činí cca 45 mil.Kč + příjmy z vlastní činnosti činí cca 5 mil. Kč.
ředitel školy konstatoval, že normativ na žáka v oblasti provozních nákladů u oboru
vzdělání Ekologie a ochrana krajiny je ze strany zřizovatele výrazně poddimenzován a
bude předmětem dalšího jednání
ředitel školy konstatoval, že trend úbytku žáků v populaci stále pokračuje a dotýká se
především učebních oborů; škola začíná mít problém naplnit učební obor Opravář
zemědělských strojů.
dále ředitel konstatoval, že na škole v předmětném školním roce 2007/2008 žádná
kontrola ze strany školní inspekce nebyla

6. Schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2007/2008



pan ředitel seznámil členy rady s obsahem výroční školské zprávy a zodpověděl dotazy
přítomných členů rady
rada školy schválila výroční zprávu , kterou jí ředitel školy předložil

7. Diskuse




vzhledem k tomu, že dva členové rady byli zcela noví a naopak dva členové jsou
pracovníky školy, v diskusi nebyly kladeny žádné další otázky
většina nejasností byla vyřešena v rámci jednání o předcházejících bodech

8. Usnesení





rada školy konstatovala, že je usnášeníschopná a zvolila svého předsedu
rady školy vzala na vědomí svá práva a povinnosti jakož i termíny svého jednání
rada školy schválila Výroční zprávu o činnosti školy v roce 2007/2008

9. Závěr a prohlídka pracoviště v Rajhradě


členové rady školy si prohlédli pracoviště školy v Rajhradě.

V Brně dne 14. listopadu 2008
Ing. Bohumil Zavadil
předseda rady
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