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Zápis ze zasedání školské rady  

konané dne 24. 05. 2018 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení  

2. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2017   

3. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 

4. Schvalování školního rádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na 

šk. rok 2018/2019 

5. Ostatní  

ad. 1)  Předsedkyně školské rady (dále jen ŠR) Mgr. Bronislava Grebíková přivítala členy ŠR 

a seznámila je s programem zasedání. Poté předala slovo ředitelce školy paní Ing. Marii 

Katapodisové, aby vedla projednání zprávy o činnosti za rok 2017.   

ad. 2)  Paní ředitelka zodpověděla dotazy k výroční zprávě, kterou obdrželi všichni členové 

ŠR s měsíčním předstihem, aby se mohli se zprávou seznámit. Šlo např. o vysvětlení tzv.  

„zmařené investice“, která souvisela s energetickým auditem budovy školy. Dále vysvětlovala 

strukturu doplňkové činnosti školy. Z řad členů ŠR nebylo navrženo žádné konkrétní opatření 

ke zlepšení hospodaření.  

Ad.3) Ředitelka školy dále vedla projednávání návrhu rozpočtu školy na rok 2018. K rozpočtu 

školy neměli členové ŠR žádné připomínky. 

Ad.4) Předsedkyně ŠR přednesla náměty k aktualizaci školního řádu a pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání na šk. rok 2018/2019. Po prodiskutování těchto podnětů 

došlo k zapracování dohodnutých změn v textu a školní řád včetně pravidel pro hodnocení 

byl pro šk. rok 2018/2019 schválen.  

Ad.5) RNDr. Marcela Kepáková seznámila ŠR s Dodatkem č. 2 k ŠVP Brána do světa 

informatiky a ekonomiky a s Dodatkem č. 4 ŠVP Brána do světa ekonomiky. Důvodem této 

aktualizace obou ŠVP je Státní maturita a opatření č. 5 ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání 

v oblasti matematiky. Dále byli členové ŠR seznámeni s Dodatkem č. 5 ŠVP Brána do světa 

ekonomiky a Dodatkem č. 3 ŠVP Brána do světa informatiky a ekonomiky, kterými se mění 

obsah učiva a výsledky vzdělávání v 1., 2. a 3. ročníku anglického jazyka z důvodu reedice 

používané učebnice MATURITA SOLUTIONS tak, aby odpovídaly návaznosti učiva v této 

učebnici. Obsah všech dodatků byl projednán a schválen.  

Dále probíhalo jednání o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek, organizaci přijímacího 

řízení a zahraničních stážích žáků 3. ročníků. 

Jednání ŠR ukončila paní předsedkyně s tím, že plánované další zasedání proběhne v první 

polovině října t. r.   

Zapsala předsedkyně ŠR Mgr. Bronislava Grebíková  v. r.  


