
 
 
 
 

Zápis ze zasedání školské rady VOŠZ a SZŠ 5. května 51, 140 00 Praha 4  
 31. 8. 2022  

              Pořadové číslo zasedání ve školním roce 2022/2023: 1           
 
 
 

• zahájení schůze – Mgr. M. Čermák 
 

 
Přítomni: 

- členové, zastupující učitele: Mgr. Martin Čermák, Mgr. et Mgr. Jan Eichler 
- člen, zastupuje zřizovatele: Mgr. Jiří Kercl 
- člen, zastupuje rodiče nezletilých žáků: Mgr. Eva Hrivnáková  
- člen, zastupuje zletilé žáky: Petra Spodniaková 
 

Nepřítomna: 
- člen, zastupující zřizovatele: Mgr. Jana Štrosová (omluvena z osobních důvodů) 
 
 

Program: 

1) Prezence, představení členů Školské rady zvolených v doplňkových volbách, volba 
předsedy Školské rady. 
Provedena prezence, dle prezenční listiny přítomno 5 členů školské rady (nadpoloviční většina), 
školská rada mohla jednat a usnášet se. 
Proběhlo představení nově zvolených zástupců v doplňkových volbách – Jana Eichlera a Petry 
Spodniaková.  
Na předsedu byl dále navržen Mgr. Martin Čermák. 
Výsledek hlasování: ANO – 4, NE – 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – 1 
Za předsedu byl zvolen Mgr. Martin Čermák. 
 

2) Prodiskutování a připomínkování předložených Školních vzdělávacích programů (dále 
jen ŠVP) oborů střední školy platných od 1. 9. 2022. 
Školská rada prodiskutovala obsahovou stránku školních vzdělávacích programů u studijních 
oborů: 
1) Bezpečnostně právní činnost, kód 68-42-M/01 
2) Kosmetické služby, kód 69-41-L/01 
3) Masér sportovní a rekondiční, kód 69-41-L/02 
4) Zdravotnické lyceum, kód 78-42-M/04 
5) Nutriční asistent, kód 53-41-M/02 

3) Vyjádření se ke ŠVP.  
Školská rada se jednohlasně vyjádřila kladně k předkládaným zněním ŠVP u výše uvedených 
studijních oborů.  
 
 
 
 
 



 
 
Požádala vedení školy a vedoucí příslušných oborů o objasnění následujících/následujícího:  
 
 
1) Obor Kosmetické služby – odůvodnění navýšení týdenní hodinové dotace Německého jazyka 
ve 4. ročníku z 0 na 1 h. 
 
2) Obor Zdravotnické lyceum – vysvětlení formulace v povinných předmětech  
„Volitelné 3. roč.‘ Jedná se o zvolení 2. cizího jazyka?  
 
3) Obor Nutriční asistent – vysvětlení, zda předmět Základy zdravotní výchovy a péče je 
obsahově shodný s „původním“ předmětem Výchova ke zdraví.  
 
Vyjádření:  
 
1) Učební plán z roku 2016 – NEJ ve 4. ročníku 2 hodiny, MAT – 1 hodina 
Učební plán z roku 2018 – NEJ ve 4. ročníku 0 hodin, MAT – 3 hodiny (posílení z důvodu 
předpokládané maturity z MAT na všech oborech SŠ) 
Učební plán z roku 2022 – NEJ ve 4. ročníku 1 hodina, MAT – 2 hodiny (částečný návrat 
k původnímu stavu) 
(Mgr. Monika Beránková, vedoucí oboru Kosmetické služby).  
 
2) Žáci si v 1. ročníku volí ze dvou jazyků – německý a francouzský. Tato volba je povinná 
pro všechny ročníky, resp. je voleno na začátku studia a poté je žák zařazen do skupiny 
daného jazyka na celé 4 roky. 
(Mgr. Lucie Malá, vedoucí oboru Zdravotnické lyceum).  
 
3) Ano, obsahově tento předmět částečně odpovídá Výchově ke zdraví. Byl však dále ještě 
rozšířen o témata týkající se zdravotní péče v ČR (systém zdravotního pojištění, sociálního 
zabezpečení, financování, úloha státu a samospráv při poskytování zdravotní péče). 
Toto rozšíření vycházelo z RVP a bylo přiřazeno k původní Výchově ke zdraví.  
(Mgr. Lenka Vysoká, vedoucí oboru Nutriční asistent).  
 

4) Různé. 
Na závěr schůze proběhla diskuze mezi členy Školské rady. Předseda školské rady upozornil 
zástupce za nezletilé žáky a zástupce za zletilé žáky a studenty, aby se v případě jakýchkoliv 
podnětů obrátili na členy Školské rady a vše se tak mohlo řešit. 

 
 
  
 

 
 
V Praze dne 7. 9. 2022 
 
 

Zapsal:  
Mgr. Martin Čermák 


