
                   Zápis z jednání školské rady ze dne 06.10. 2005

Den:  06.10. 2005                                                            Místo jednání: Rajhrad

Přítomni: Ing.Stejskal, Ing.Mateašák, Mgr.Šmerda, Mgr.Motlová, Bc.Hladík
               PaedDr.Kňažík – ředitel školy

Omluveni: p.Kvarda – nemoc

Program jednání:  1. Uvítání členů ŠR
                             2. Stanovení jednacího řádu ŠR
                             3. Volba předsedy ŠR
                             4. Projednání práv a povinností ŠR (§ 167, § 168 zákona č.561/2004 Sb.)
                             5. Charakteristika školského zařízení
                             6. Schválení výroční zprávy o činnosti školy
                             7. Schválení školního řádu a klasifikačního řádu
                             8. Koncepce školy na období 2005-2008
                             9. Diskuze
                           10. Usnesení
                           11. Závěr

1) Zahájení jednání a uvítání členů ŠR provedl ředitel školy PaedDr Marek Kňažík a celé 
jednání také řídil.

2) Byl předložen a stanoven jednací řád ŠR a byl přijat bez výhrad.

3) Na předsedu ŠR byla navržena a jednohlasně zvolena Mgr.Iveta Motlová. 

4) Byly projednány práva a povinnosti ŠR vyplývající ze zákona č.561/2004 Sb, § 167,
§ 168.

5) P.ředitel stručně nastínil charakteristiku jednotlivých škol od historie až po současnost.
Vyjmenoval klady a zápory jednotlivých pracovišť, jejich výhody i nevýhody a 
investice, které byly provedeny za jeho působení ve funkci. Zhodnotil, co vše se 
povedlo a nepovedlo za uplynulý školní rok.

6) Byla předložena a schválena jednohlasně Výroční zpráva o činnosti školy za 
uplynulý   školní rok.

7) Byl předložen ke schválení školní řád.  Schválen byl s připomínkou Ing.Mateašáka,
aby v záhlaví  šk. řádu byl odkaz na legislativu ( zákon č.561/2004 Sb. Školský 
zákon). Dále byl předložen a schválen klasifikační řád školy. Vyhláška MŠMT 



č.13/2004 Sb, na kterou odkazuje klasifikační řád, zašle Mgr.Motlová všem členům 
ŠR do 15.10. 2005.

8) P.ředitelem byla předložena koncepce školy v letech 2005-2008. Ta bude muset 
být ještě přepracována, neboť na další období nebyly škole dány výkonové normy na 
obor vzdělání Cukrář – výroba. Škola přišla o další obor a na pracovišti Želešice 
zůstává pro příští školní rok 2006/2007 z 1.ročníků pouze Opravář zemědělských 
strojů, který bude k 01.09.2007 převeden na pracoviště Brno.

9) a)  Na žádost Mgr.Šmerdy, proběhne v den příštího jednání ŠR prohlídka jednotlivých 
pracovišť školy všemi členy ŠR. Prohlídka začne ve 12.00 hodin na pracovišti  Brno. 
Po prohlídce areálu se bude pokračovat na pracoviště Želešice a po té na pracoviště 
Rajhrad. Vlastní jednání bude probíhat na pracovišti Rajhrad v 15.00 hodin.

b) Ing.Stejskal měl připomínku ke stavu učebnic na pracovišti Brno, učebnice jsou 
zastaralé a nevyhovují už současné situaci.  Od 01.09.2006 by tento problém
měl být vyřešen zřízení Občanského sdružení Student.

c)Příští jednání ŠR bylo stanoveno na 06.12. 2005. Na jednání bude předložena 
Inspekční zpráva ČŠI a Plán práce školy na školní rok 2005/2006.

Usnesení: 
       10) 1. Školská rada na svém prvním zasedání stanovila jednací řád ( viz. příloha).
             2. Školská rada zvolila do funkce předsedy školské rady Mgr.Ivetu Motlovou.
             3. Školská rada na svém jednání schválila ) s výše uvedenými připomínkami):
                 a) Školní řád
                 b) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád)
                 c) Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/05

      Přítomno 5 členů: 5 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno jednoznačně.

11) Jednání ukončil PaedDr.Kňažík.

Zapsala: Mgr.Iveta Motlová


