Zápis
z jednání školské rady
29.10.2012

1. Uvítání
2. Statistika

a) Počty žáků – pokles 68 žáků
b) Počty ubytovaných žáků – pokles 5 ubytovaných
c) Počty zaměstnanců – pokles 12 zaměstnanců
3. Nejvýznamnější prázdninové stavební a jiné práce


Realizována rekonstrukce systému pro ohřev teplé vody ve staré budově školy
( 3 nádoby staré a ne zcela funkční za moderní výkonný systém )
Vymalování učebních a pracovních prostor
Rekonstrukce komunikace ve školním rozáriu
Rekonstrukce podlah v učebnách nové školy - reklamace






Rekonstrukce elektroinstalace UNIMONTU proběhne v 11/2012.

4. Hlavní úkoly školy v novém šk. roce
 první školní rok, kdy jsou zpracované ŠVP pro všechny obory vzdělání a pouze dva obory (EŽP
+ NS) se vyučují podle ŠVP i PD.

 novelizace ŠVP oborů EŽP a ZA4 ohledně autoškoly a 4.ročníků.
 zintenzivnění činnosti v náborové oblasti hlavně u oborů ZA3 a EŽP.


v případě finanční dotace JMK – příprava investiční akce „ Nástavba budovy OV“

 v případě schválení oboru Rybářství – vybudování provozních prostor pro obor
 další snaha o ekonomickou stabilitu školy, tentokrát v oblasti mzdových nákladů
 zkvalitnění vzdělávacího procesu – hlavně v materiálové oblasti na praktickém úseku


rozšíření činností v oblasti dalšího vzdělávání dospělých – kurz obsluhy motorovou pilou

 zapojení do projektu – např. EKOŠKOLA a peníze SŠ
5) Mistrovství Evropy zahradnických škol – Lucembursko 2012
6) Výkony školy na šk.r. 2013/2014
Na šk. rok 2013/2014 byly škole stanovené zřizovatelem tyto výkony :
 1.ZA3 – 60
 1.ZA4 - 30
 1.EŽP – 30
 1.NS - 30

7) Uplatnění absolventů za šk. rok 2011/2012
8) Projednání a schválení výroční zprávy školy za šk. rok 2011/2012
9) Projednání a schválení dodatku č.1 ke směrnici č.21/2011 Školní řád - Pravidla pro
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

10) Usnesení
a) školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za šk. rok 2011/2012
b) školská rada bere na vědomí výkony školy stanovené zřizovatelem pro šk. rok 2013/2014
Přítomni 9 členové: 9 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

11) Diskuse
12) Závěr

Rajhrad 25.10.2012

Bc. Lukáš Vágner
předseda ŠR
1

