
Zápis  
z jednání školské rady 

29.09.2016 
 

 

1.  Uvítání členů rady. 

 

2.  Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. r. 2015/2016. 

     ( v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 15/2005 Sb., §7 ) 

 

3.  Projednání a schválení dodatku školního řádu s účinností od 01.10.2016 v kap. I., odst. 2,  

     písm. a) Práva žáků. 

   

4.  Ekonomická analýza hospodaření školy za 1. pololetí 2016. 

 

5.  Statistika školy k 01.09.2016. 

 

 Počet žáků: 331 

 Počet zaměstnanců: 55 

 Počet ubytovaných:  80 

 

6.  Hlavní úkoly školy v novém školním roce. 

 

 zintenzivnit a zkvalitnit náborovou činnost ve studijních oborech 

 zaměřit pozornost v OV na výkonové plnění zadaných zahradnických úkolů 

 zkvalitnit oblast vyhodnocování odvedené práce žáků 

 zajistit administrativní přípravy na výstavbu budovy OV a biotopu 

 zdárně realizovat oslavy výročí založení školy 

 

7.  Výsledky žáků na evropském šampionátu zahradnických škol v Belgii. 

 

     Ve dnech 22.-26.08.2016 se žáci zahradnického oboru zúčastnili evropského šampionátu  

     žáků zahradnických škol v Belgii (Eupen). Soutěžili v 15 disciplínách. V konkurenci 15 evrop- 

     ských zemí obsadili 7. místo. 

      

8.   Výkony školy pro šk. rok 2017/2018: 

 

 ZAH4     30  

 EŽP       30  

 ZAH3     60  

 NS         30     

                                                                               

9. Uplatnění absolventů šk.r. 2015-2016: 

 uplatnění absolventů maturitních oborů 

 umístění absolventů na VŠ 
 umístění absolventů pracujících mimo zahradnický obor 

10.   Diskuse, různé 

Jiří Šiška  

 zatraktivnit webové stránky školy, 

 zavedení praktických prvků do teoretické výuky, 

 u hlavního vchodu do areálu a v parku rozšířit sortiment okrasných dřevin, 

 zintenzivnit prodej okrasných dřevin + omladit sortiment rostlin, 
 návrh na možnost příchodu ze školy na DM dříve než ve 13.00 hod. 

 



11.  Usnesení:          

 

       a) školská rada na svém zasedání projednala a schválila dodatek školního řádu s účinností   

           od 01.10.2016, 

       b) školská rada na svém jednání schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok  

           2015/2016, 

       c) školská rada bere na vědomí ekonomickou analýzu hospodaření školy za období  

           01-06/2016. 

 

        

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

 

 

12. Závěr  

 

 

 

Dne 30.09.2016 

Zapsal: PaedDr. Marek Kňažík 


