
 

 

Zápis 
ze třetího jednání Školské rady (ŠR) zvolené na období 2012 – 2015 

ze dne 29. 10. 2012 

 

 

Přítomni: 

Mgr. Patricia Cvrčková, pedagog školy 

Ing. Hana Staňková, pedagog školy 

Ing. Radim Polášek, Ph.D., pedagog školy 

Eva Humpolíčková, zástupce zřizovatele 

Jan Vorel, žák 

Jan König, zástupce zřizovatele 

 

Omluveni: 

Filip Duroň, žák 

Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele 

Jana Žáková, studentka 

 

 

Hosté: 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy 

 

 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy 

3. Projednání ŠVP 

4. Informace ředitele školy o slučování OA Kotlářská a OA Pionýrská 

5. Diskuse 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ad 1) 

Jednání v 16:00 hod. zahájil předseda rady a navrhl program.  

 

 

Ad 2) 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. seznámil školskou radu s výroční zprávou o činnosti školy.  

 U: Rada schvaluje výroční zprávu o  

                                                                                    činnosti školy 

 H: 6 - 0 - 0 

 

Ad 3) 

Ing. Hana Staňková informovala radu o změnách v ŠVP, vyvolaných sloučením OAKO 

a OAPI. Jde především o sjednocení délky vyučovacího období a následné úpravy 

vzdělávacích plánů.  

Rada vzala informace na vědomí  
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Ad 4) 

Mgr. Hana Staňková seznámila radu s výsledky přijímacího řízení a průběhem státní maturitní 

zkoušky. Díky převisu poptávky nad nabídkou bylo možné naplnit celkem čtyři třídy denního 

a dvě třídy dálkového studia.  

Státní maturitní zkoušky proběhly dle harmonogramu a bez komplikací. 

Rada vzala její informaci na vědomí bez diskuse, k bodu nebylo navrženo žádné usnesení. 

 

 

Ad 5) 

Ředitel školy seznámil radu s návrhem organizační struktury po sloučení OAKO a OAPI. 

Dále informoval o prezentaci školy na Veletrhu středních škol a přípravě přijímacích zkoušek. 

Krátce se zmínil i o restrukturalizaci složení pedagogického sboru. V této souvislosti 

upozornil, že pravděpodobně dojde ke snížení stavu pedagogického sboru. 

Rada vzala informace na vědomí 

 

Ad 6) 

Jan König informoval přítomné o průběhu povolebních jednání v zastupitelstvu JMK. RNDr. 

Jaroslav Honza, CSc. požádal přítomné zástupce studentů o předání informace, že v době 

do 7:30 hod.  je studentům přístupná jen učebna 108. 

 

 

Zasedání zakončeno v 17:30 hod. 

 

 

Zapsala: Ověřil: 

 

 

………………………. ……………………….. 

Mgr. Patricia Cvrčková Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

zapisovatel předseda 


