
 
Záznam z jednání ŠP – 19.2.2018, dopracováno 13.4.2018 

 
 

1. Dotazy – ředitelka – výuka: 
• OV – práce na knihárně – tiskaři – málo – od září nového školního roku budou tiskaři 

pracovat na knihárně dle požadavků ŠVP  – zodpovídá Skyva 
• OV – možnost vyzkoušet si nové stroje – RGM – ano (digitální tisk), tiskaři – velmi málo – 

v průběhu května dojde k zaškolení mistrů – tiskařů, problematika bude vyučována od 
dalšího školního roku – zodpovídá Skyva 

• OV – uspořádání učeben grafiků – pouze v jednom případě nevadí uspořádání učeben, 
valné většině vadí to, že nejsou s učitelem v přímém kontaktu, vadí jim, že za nimi někdo 
stojí, výuka je jim nepříjemná – vedení OV trvá na současném uspořádání učeben – 
zodpovídá Skyva 

• Prohození výuky mezi T/RGM – 4. ročníky – hodnotí velmi kladně, jedná se ale pouze o 
teorii, přivítali by totéž i na praxi – řešení bude v rámci výuky OV – po dohodě předsedy 
PK/OP a předsedy PK/RGM/T – od nového školního roku – zodpovídá Koukalová/Hrubý 

• Praktická cvičení – OT/P – časté odpadání výuky – bylo prověřeno – výuka odpadala 
výjimečně, učí se vše jen teoreticky, vadí jim nemožnost vyzkoušet si prakticky postupy – 
změny nastanou od nového školního roku – plnohodnotné využití praktických cvičení pro 
práci na dílnách – zodpovídá Hrubý 

• Výuka ICT – všichni hodnotí výuku ICT jako velmi dobrou, všichni učitelé ICT s nimi 
pracují nadstandardně ve srovnání s předchozím obdobím – bez připomínek 

• Aplikace odbornosti do výuky CJ – zástupci 2. a 3. ročníků uvádí, že dosud s nimi nebyly 
rozebírány žádné odborné texty ani dělána odborná slovní zásoba, 4. roč. uvedly, že témata 
k MZ byla probrána, ale až ve 4. ročníku, v předchozích letech se průběžně odborným 
tématům nevěnovali – změny ve výuce byly zapracovány do ŠVP, odbornosti by se žáci měli 
věnovat ve výuce AJ od pololetí 3. ročníku + ve 4. ročníku, ve výuce NJ – od 2. ročníku, 
problematika bude i nadále sledována – zodpovídá Werner 

• Aplikace CJ v odborné teoretické přípravě – všichni učitelé odborných teoretických 
předmětů zařazují průběžně do výuky odbornou slovní zásobu - bez připomínek 

• Aplikace CJ v odborné praktické přípravě – někteří učitelé RGM aplikují CJ do OV (Tyl, 
Čepová, Janík), u oboru T žádná aplikace CJ v OV neprobíhá – od nového školního roku 
bude systematicky budováno cizojazyčné názvosloví u žáků oboru T – zodpovídá 
Skyva/Koukalová 

 
2. Informovanost žáků o možnostech MZ: 

• Letošní 1. ročníky byly pouze částečně informovány o nemožnosti volby mezi CJ/Ma u MZ 
(sdělila pouze Maňková + Široká), další skupiny s dalšími vyučujícími informovány nebyly 
– problematika byla znovu probrána na PR v dubnu 2018, učitelé příslušných předmětů 
byli upozorněni na to, aby žákům vysvětlili, co toto nařízení pro ně znamená a jakým 
způsobem budou skládat MZ – zodpovídá Vávrová + Werner 

• Zřizování účtů na serveru pro žáky – žáci, kteří nemají OV, si stěžují na nefunkčnost a 
pomalost zřizování, musí osobně jednat s p. Dvořákem – účty budou žákům zřizovány na 
základě požadavků učitelů ICT – zodpovídá Rollerová/Vytřísal/Široká/Zahradník + 
Skyva/Dvořák 

 
 



 
3. Provozní záležitosti: 

• Zamykání branky v odpoledních hodinách – branka zůstane v odpoledních hodinách 
odemčená, zamykat se bude až po skončení výuky, zodpovídá Skyva/učitelé OV 

• Rekonstrukce šaten – požadavek na zajištění finančních prostředků předložen na kraj na 
rok 2019 – zodpovídá Hanáková 

• Bufet – připomínky k sortimentu, ale hlavně k chování provozovatele – připomínky byly 
sděleny provozovateli bufetu – zodpovídá Zatloukal 

• Školní jídelna 
 Požadavek na studené nápoje v létě – požadavek předán na SŠ polytechnickou – 

zodpovídá Zatloukal 
 Žáci chodí na jídlo 2x – kontrolu provádí dozor v jídelně – zodpovídá Rollerová 

 
 
V Olomouci dne 19.2.2018 
Konečná redakce: 13.4.2018 
Zapsala: Hanáková 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 


