Zápis

z jednání školské rady
SZaŠ Rajhrad 20.10.2021

1. Uvítání formou distančního jednání
Omluveni členové ŠR: Mária Staňková, Marian Hybký
2. Projednání jednacího řádu + práva a povinnosti školské rady
(v souladu se zákonem MŠMT ČR č. 561/2004 Sb.,§ 167-168) – viz. příloha 1
3. Volba předsedy školské rady – zvolen byl Mgr. Vladimír Šmerda
4. Projednání výroční zprávy o činnosti školy 2020 - 2021
(v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 15/2005 Sb., §7) – viz. příloha 2
5. Projednání obsahových změn ve školních vzdělávacích programech jednotlivých
oborů vzdělání
6. Charakteristika školy








počet žáků ve šk.r. 2021 – 2022 (368)
počet ubytovaných ve šk.r. 2021 – 2022 (73)
počet zaměstnanců ve šk.r. 2021 – 2022 (56)
rozšíření vzdělávacího portfolia školy od 1.9.2021
(nový studijní obor - Přírodovědné lyceum)
představení smluvních pracovišť:
 Jural s.r.o.
 AGRO BRNO Tuřany a.s.
 FC Zbrojovka Brno a.s.
Coronavir – průběh školního roku 2020-2021:
01.09.
05.10.
29.11.
01.01.
26.05.

–
–
–
–
–

04.10.2020
28.11.2020
01.12.2020
26.05.2021
30.06.2021

prezenční výuka
distanční výuka
rotační výuka
distanční výuka
prezenční výuka

utlumil od 4.10.2020 do 05/2021:





mezinárodní spolupráci se zahradnickými školami v EU
činnost Centra celoživotního vzdělávání – rekvalifikační a krátkodobé kurzy
odborné zahradnické a floristické soutěže
realizaci projektů – např. Erasmus+



hlavní investiční úkol školy: Výstavba skleníkových odborných učeben
Další nákup moderní zemědělské techniky
Rekonstrukce komunikací v areálu školy



střediska v doplňkové činnosti:
 pronájem nebytových prostor
 služby pro zemědělství a zahradnictví (prodej, realizace sadovnických úprav….)
 odborné kurzy, školení
 provozování autoškoly
 oprava vozidel a strojů
 ubytovací služby
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7. Stavební prázdninová činnost školy





Oprava fasády na budově školy
Výstavba pergoly
Výstavba komunikací v rozáriu
Zhotovení mlatového povrchu

8. Stanovení termínů jednání na období do 30.6.2022 – 06/2022
9. Hospodaření školy - za období leden – červen 2021
10. Diskuse
a) Odborné soutěže žáků 2021:





Lipová ratolest - mistrovství ČR v sadovnictví
Kopidlenský kvítek - v odborných dovednostech zahradnických žáků
Děčínská kotva - mistrovství ČR ve floristice
Rostlinolékařství – obor budoucnosti

b) Uplatnění absolventů šk. roku 2019/2020 (viz. příloha č. 3)
c) Doporučení Ing. Rajnochové – ve výuce žáků se hodně věnovat pěstební či produkční
činnosti. Největší poptávka po kvalitně připravených absolventech je ve školkách, ať již
ovocných, ale především v okrasných. Tato specializace má největší perspektivu,
naopak např. aranžování nikoliv. Je skutečně nutné reagovat na poptávku pracovního
trhu, aby měli absolventi zajištěné uplatnění a zůstávali u zahradnického oboru.
11. Usnesení
a) školská rada schválila předsedu školské rady – Mgr. Vladimír Šmerda
b) školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021
b) školská rada projednala a schválila jednací řád, práva a povinnosti ŠR platný pro její
volební období
c) školská rada projednala obsahové změny školních vzdělávacích programů pro obory
vzdělání
d) školská rada byla seznámena s hospodařením školy za období leden-červen 2021.
Přítomno 7 členů: 7 pro, 0 proti. Usnesení bylo schváleno.
12. Závěr

Dne 20.10.2021

Mgr. Vladimír Šmerda v.r.
předseda školské rady
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