Zasedání školské rady- zápis
10.6.2015
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zahájení schůze a uvítání čestného hosta (Mgr. H.Bernardová) – Mgr. M.Cettlová,
Omluveni:
- člen, zastupuje zřizovatele: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
- člen, zastupuje zřizovatele: Mgr. Jana Nováková, MBA,
- zastupuje zletilé žáky: Jan Nový.
Přítomni:
- zastupuje rodiče nezletilých žáků: Petr Hruška
- zastupuje učitele: Mgr. Martina Cettlová
- zastupuje učitele: Mgr. Jana Uhrová
kontrola plnění úkolů z minulého jednání ze dne 2.12.2014 (platnost školního řádu na webových
stránkách školy) – Mgr. Cettlová,
změny v oblasti stravování ve školách - škola respektuje vyhlášku č.17/2015, která platí od
26.1.2015 Sb. o školním stravování a umožňuje školním jídelnám za legislativně daných
podmínek připravovat diety pro žáky a studenty,
návrh na testování kontroly originality studentských a absolventských prací – je vhodné oslovit
firmy, které tvoří program (např. EZP) – úkol pro technika počítačové sítě. Test originality se
vkládá do práce, která bude posuzovaná vedoucím práce a oponentem,
projekt: Zdravá škola – cílem je zajistit spoluúčast studujících na udržování čistoty ve škole.
Návrh:
- kontrolovat plnění povinností služby, které plynou ze školního řádu SZŠ, čl.III., odst.10,
- podíl vyučujících na kontrole úklidu učeben po výuce,
- 1x za měsíc – v rámci třídnické hodiny provést dobrovolný úklid v kmenové třídě,
školská rada doporučuje platbu pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu při výkonu
povolání zaměstnavateli (část zaměstnanců platí toto pojištění, které se vztahuje pouze na
občanský život),
návrh na vytvoření standardizovaných testů pro obor ZL v předmětech MAT, ANJ, CHE, BIO a
SOM, FYZ (sjednocení elementárních znalostí). Ze 17ti oslovených vyučujících uvedených
předmětů je 14 pro a 3 proti.
Návrh:
- za pololetí zadat 2 testy,
- využít vzor testování ČŠI (proběhlo na škole testování přípovědných předmětů),
- k dispozici jsou také staré testy CERMATu (vhodné pro ANJ),
- hodnocení – úspěšní jsou žáci, kteří dosáhnou 31%,
- výhody – zastupitelnost vyučujících při opravných zkouškách či zkouškách v náhradním
termínu z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti,
- k diskusi – vhodný obor pro testování také ZA? Předmět OBN?
návrh na úpravu ŠVP:
- navýšit 2 hodiny MAT (doporučení MŠMT),
- navýšit 1 hodinu SOM v oboru MA do 4. ročníku (důvodem je povinná profilová mat.zkouška
ze somatologie),
- v oboru BA – zabudovat do 1. ročníku v předmětu BIO – biologii člověka.
termín dalšího zasedání školské rady – listopad 2015.

Usnesení:
1) Zjistit firmy, které tvoří programy na plagiátorství. – IT technik.
2) Předat návrhy školské rady vedení školy – Mgr. Cettlová.

Zapsala: Mgr. J. Uhrová
V Praze dne 10.6.2015

Zasedání školské rady- dodatek k zápisu
10.6.2015
Omluveni:
- člen, zastupuje zřizovatele: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
- člen, zastupuje zřizovatele: Mgr. Jana Nováková, MBA,
- zastupuje zletilé žáky: Jan Nový.
Přítomni:
- zastupuje rodiče nezletilých žáků: Petr Hruška
- zastupuje učitele: Mgr. Martina Cettlová
- zastupuje učitele: Mgr. Jana Uhrová
Ke dni 1.7.2015 končí členství Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA.
Na základě telefonického rozhovoru s výše uvedenou členkou, může školská rada nadále počítat
s členstvím.
Proběhlo hlasování přítomných. Zúčastnění členové školské rady třemi hlasy odsouhlasily Mgr. Danu
Juráskovou, Ph.D., MBA jako členku, která zastupuje zřizovatele.
Ostatní omluveni členové školské rady byli informováni elektronickou cestou.

