
Zápis
z jednání školské rady

30.09.2015
     1.  Uvítání – ukončení činnosti 2 členů ŠR z důvodu absolvování studia na škole.

2.  Nový název školy - v souladu s Občanským zákoníkem
     od 01.07.2015 – Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

     3.  Statistické údaje
a) Počty žáků 
b) Počty ubytovaných žáků 
c) Počty zaměstnanců 

4.  Nejvýznamnější prázdninové stavební akce
          Prázdninové měsíce proběhly hlavně ve znamení přípravy budovy OV na očekávanou rekonstrukci, 
          která proběhne v období od 25.08.2015 do 06/2016 (vyklízení rostlinného a ostatního majetku, 
          příprava náhradních prostor pro skladování materiálu, prostor pro UOV, realizace VŘ na dodavatele 
          stavby…).
          Dále proběhly menší stavební práce - instalace mozaiky v hlavní budově školy, vymalování 
          učebních, pracovních a ubytovacích prostor, opravy stolů a žaluzií v učebnách a postelí na DM,     
          nové dvířka do šaten teorie, atd. 

5.  Hlavní úkoly školy v novém šk. roce
 Zvýšit úroveň vzdělávacího procesu (základ úspěšné a kvalitní školy) formou efektivnějších, 

spravedlivějších a častějších hospitací hlavně u začínajících pedagogů a pedagogů, u kterých 
byly shledány nedostatky.

 V praktické výuce dávat větší důraz na výkonového plnění jednotlivých prací ze strany žáků 
 Pokračovat v intenzivní přípravě na důstojnou oslavu 115. výročí založení školy.
 Realizace generální rekonstrukce hlavní budovy OV.
 Příprava žáků na evropský šampionát v Belgii (Eupen). 
 Zintenzivnění snahy v náborové oblasti hlavně u studijních oborů.
 Větší zapojení do zahradnických a ekologických projektů.
 Rozšíření činností v oblasti dalšího vzdělávání dospělých – kurz obsluhy motorovou pilou. 

      6.  Výkony školy - zřizovatelem byly škole stanovené na šk.r. 2016/2017:
 1.ZA3 - 60
 1.ZA4 - 30
 1.EŽP - 30
 1.NS  - 30

      7.  Uplatnění absolventů - za šk. rok 2014/2015

      8.  Vyhodnocení hospodaření školy - za období 1-6/2015

      9.  Projednání a schválení výroční zprávy školy za šk. rok 2014/2015

    10.  Projednání a schválení nové směrnice 17/2015 - Školní řád

    11.  Usnesení
a) školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za šk. rok 2014/2015
b) školská rada projednala a schválila Školní řád s účinností od 01.10.2015
c) školská rada bere na vědomí výsledky hospodaření školy za období 1-6/2015

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

    12.  Diskuse

    13.  Závěr
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     Rajhrad 30.09.2015                                                                           Mgr. Lukáš Vágner 
                                                                                                                       předseda ŠR
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