
                   Zápis z jednání školské rady ze dne 06.12. 2005

Den:  06.12. 2005                                                            Místo jednání: Rajhrad

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

Program jednání:  1. Uvítání členů ŠR
                             2. Seznámení se s Inspekční zprávou ČSI
                             3. Předložení Plánu práce školy na š.rok 2005/2006
                             4. Návrh rozpočtu na rok 2006
                             5. Informace z návštěvy jednotlivých pracovišť
                             6. Diskuze
                             7. Usnesení
                             8. Závěr

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

2) Ředitelem školy byla předložena poslední Inspekční zpráva. Školská rada byla 
seznámena se závěrem inspekčního týmu, s drobnými nedostatky i s klady, které byly 
při kontrole zjištěny.

3) Předsedkyně Školské rady seznámila všechny členy s Plánem práce školy. 
Vyjmenovala nejdůležitější akce a časový harmonogram školního roku. Členy školské 
rady byla nabídnuta pomoc při organizaci jednotlivých akcí, které podle plánu práce 
ve školním roce proběhnou. 

      4)  Vedoucí ekonomického úseku p.Tippltová předložila Školské radě k projednání návrh 
           rozpočtu na  rok 2006. Vysvětlila jednotlivé paragrafy dle tabulky, kterou zpracovanou 
           zasílá  školskému úřadu. Paní ekonomka seznámila členy také s plánovanými 
           investicemi na   rok   2006.
            Ing.Stejskal vyslovil prosbu, zda-li by návrh rozpočtu nemohl být rozpracován na 
            jednotlivá pracoviště. Školská rada se po diskuzi rozhodla, že od toho upustí, neboť by 
            to bylo pracné a veškeré finance se získávají a vykazují na všechna tři pracoviště 
            dohromady.  Školské radě budou předkládány Plnění plánů nákladů a výnosů za 
            jednotlivá pracoviště.

5)  Před jednáním rady navštívili členové rady jednotlivá pracoviště školy. Průvodce 
     jednotlivými pracovišti s vyčerpávajícím výkladem provedl p.ředitel školy.
     Prohlídka začala ve 12.00 hod. na pracovišti Brno. Byli jsme provedeni zejména 
     venkovním areálem školy a skleníky. P.ředitel ukázal i pozemek, o který přišla škola 



    v restitucích. Pak následovalo pracoviště Želešice. Členové rady byli provedeni   
     zejména částí, která se využívá pro teoretickou výuku. Prohlídka byla ukončena 
     v areálu pracoviště Rajhrad. Prohlédli jsme si Domov mládeže, jehož rekonstrukce      
     proběhla v minulém roce.

6)  a) Ing.Stejskal měl dotaz k výuce jízd v rámci předmětu motorová vozidla na 
      pracovišti Brno. Má dojem, že žáci vyjíždějí do městského provozu bez 
      předchozích cvičných jízd a výuky na trenažéru. Dotaz byl předán ZŘTV na 
      pracovišti Brno Mgr.Skálové, která zjistí potřebné podrobnosti. Školské radě bude 
      odpovězeno na příštím zasedání.

 b) Příští jednání ŠR bylo stanoveno na 21.12. 2006.

Usnesení: 
        7) 1. Školská rada se seznámila s Inspekční zprávou školy.
             2. Školská rada byla seznámena s Plánem práce školy na rok 2005/2006.
             3. Školská rada na svém jednání projednala rozpočet školy na rok 2006.
             4. Školská rada vzala na vědomí informace z jednotlivých pracovišť školy.
                 

      Přítomno 6 členů: 6 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno jednoznačně.

11) Jednání ukončila Mgr.Iveta Motlová.

Zapsala: Mgr.Iveta Motlová


