
Zápis ze 3. zasedání školské rady ze dne 11. 6. 2008 

 

Přítomní členové rady: 

 Bc. Gabriela Bačová 

 Mgr. Hana Kurillová 

 Petr Kubica 

 Ing. Dana Výtisková 

 

Omluveni: 

 PharmDr. Irena Vaiglová 

 Mgr. Lenka Přikrylová 

 

Průběh jednání: 

1. kontrola plnění usnesení 2. školské rady  

 

- na třídních schůzkách byli rodiče informováni o průběhu a závěrech inspekce provedené na 

naší škole ČŠI  

 

- na třídních schůzkách byli dále rodiče informováni o riziku užívání návykových látek 

studenty a zjišťována ochota rodičů poskytnout souhlas s případným testováním studentů na 

požití návykových látek. Rodiče zatím neprojevili výraznější zájem o řešení této problematiky  

 

- Mgr. Kurillová získala od všech rodičů studentů emailové adresy pro usnadnění kontaktu  

2. zhodnocení školního roku  

 

- prospěch studentů v uplynulém školním roce je možno považovat za vyhovující  

 

- z hlediska chování se u jednoho studenta vyskytl problém s neomluvenými hodinami  

 

- z hlediska kvality a průběhu výuky proběhl uplynulý školní rok bez výraznějších problémů  

 

- podařilo se zajistit mnoho akcí (exkurze, besedy, kulturní akce – kina, divadla, sportovní 

akce)  

 

- škola se zapojila do mnoha projektů (Comenius), EVVO (schváleno – 100 000 Kč),  

ECDL (schváleno – 100 000 Kč na vybavení + školení zdarma), probíhají vlastní projekty školy  



3. plán vytvoření studentského nadačního fondu  

 

- nutno přesně specifikovat účel a podmínky čerpání z fondu  

 

- rodiče budou o celé záležitosti písemně informováni hned v září 2008  

4. různé  

 

- karty ISIC využití: možno vzít s sebou na výlet do Budapešti  

 

- smlouvy o studiu pro stávající studenty: beze změn  

 

- začátek šk. roku 2008/2009: adaptační kurz  

 

- dotaz na zahraniční exkurze: Bratislava, Vídeň, Krakov, Brusel – evropský parlament  

 

- k organizaci výletu: výlet bude poznávací  

 

- informace o umístění školy ve školní roce 2008/2009: beze změn  

 

- informace o výroční zprávě a jejím zveřejnění 

 

Podpis:  

Bc. Gabriela Bačová 

Mgr. Hana Kurillová 

Petr Kubica 

Ing. Dana Výtisková 

 


