
                   Zápis z jednání školské rady ze dne 06.04. 2006

Den:  06.04. 2006                                                            Místo jednání: Želešice

Přítomni: Ing.Stejskal, Ing.Mateašák, Mgr.Motlová, p.Kvarda
Omluveni: Mgr.Šmerda, Bc.Hladík               

Program jednání:  1. Uvítání členů ŠR
                             2. Činnost autoškoly na pracovišti Brno-Bohunice
                             3. Zpráva o hospodaření školy za rok 2005
                             4. Stav žáků do 1.kola přijímacího řízení na školní rok 2006/07
                             5. Informace o akcích na 2.pololetí
                             6. Diskuze
                             7. Usnesení
                             8. Závěr

1) Zahájení jednání a uvítání členů ŠR provedla Mgr.Iveta Motlová a také jednání řídila.

2) Mgr.Motlovou byla podána o informace o činnosti autoškoly na pracovišti Brno-
Bohunice. Kontrolou pana ředitele bylo zjištěno, žáci dodržují počet předepsaných 
hodin na trenažéru i na autocvičišti. Do provozu vyjíždí až po cvičných jízdách.

3) Členům školské rady před zasedáním byla zaslána Zpráva o hospodaření školy za rok 
2005. Zpráva byla vypracována p.Tippltovou – hlavní ekonomkou školy. Zpráva byla 
obsáhlá, rozdělena do 6.kapitol. Rada danou zprávu vzala na vědomí bez připomínek.  

      4)  Rada byla seznámena se stavem žáků do 1.kola přijímacího řízení na příští školní rok.

           3 – letý obor vzdělání Zahradník                                     49 žáků
           3 – letý obor vzdělání Opravář zemědělských strojů      13 žáků
           2 – letý obor vzdělání  Zahradnická výroba                       6 žáků
           4 – letý obor vzdělání Zahradnictví                                  60 žáků
           2 – leté nástavbové studium Zahradnictví                        28 žáků

          1. kolo přijímacího řízení proběhne 24.04. 2006.



5)  Mgr.Motlová seznámila členy rady školy s akcemi, které proběhly nebo jsou 
      plánované  na 2.pololetí školního roku.
           Velikonoční výstava na pracovišti Rajhrad 05. – 09.04.
           Flora Olomouc – 2 soutěžní družstva
           Gastro Hradec Králové – 6 soutěžících oboru vzdělání Cukrář – výroba
           O zlatý pohár LINDE – 2 soutěžící OZS
            Děčínská kotva – 10. – 12.05. – 2 soutěžící
            Krajské kolo v jízdě zručnosti traktorem s přívěsem žák 2.OZS obsadil 2.místo a 
            postoupil do celostátního kola
            Zámek Lysice – aranžmá zámku
            Maturita nanečisto

6)  Příspěvek do diskuze nebyl.

     

         7) Usnesení: 
             1. Školská rada vzala na vědomí rozbor hospodaření školy za rok 2005..
             2. Školská rada byla seznámena s činností autoškoly na pracovišti Brno-Bohunice.
             3. Školská rada byla seznámena s náborovou činností na školní rok 2006/07.
             4. Školská rada vzala na vědomí informace o připravovaných akcích na 2.pololetí 
                 školního roku.
                 

      Přítomno 4 členi: 4 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno jednoznačně.

11) Jednání ukončila Mgr.Iveta Motlová.

Zapsala: Mgr.Iveta Motlová


