Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
konané ve středu dne 14. 10. 2020
Přítomni: Bc. Dagmar Koukalová
Mgr. Jana Lišková
Lukáš Obšel
Roman Lavrenčík
Šárka Somolová
Omluveni: Gabriela Frantíková
Přizváni: PhDr. Marcela Hanáková
Mgr. Michaela Rollerová
Mgr. Milada Maňková
Jitka Loyková
Program:
1) Zahájení
2) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2021
3) Změny ve Školním řádu
4) Změny v ŠVP
5) Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020
6) Informace o Organizaci školního roku 2020/2021
7) Ostatní (informace o stavbě, projekty, spolupráce s partnery, …)
8) Poděkování končícím členům ŠR
9) Závěr
Ad 1/ Zasedání zahájila a vedla předsedkyně školské rady Bc. Dagmar Koukalová.
Ad 2/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou s
návrhem rozpočtu školy na rok 2021
• komentář k jednotlivým položkám
Školská rada vzala na vědomí informace o návrhu rozpočtu na rok 2021.
Ad 3/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Michaelou
Rollerovou se změnami ve Školním řádu týkajícími se distanční výuky - komunikace se žáky a
zákonnými zástupci, organizace vzdělávání, omlouvání neúčasti na výuce a hodnocení výsledků
vzdělávání.
Školská rada schválila změny ve školním řádu bez připomínek.

Ad 4/ Školská rada byla seznámena koordinátorkou ŠVP Mgr. Miladou Maňkovou se změnami ve
Školních vzdělávacích programech pro obory Grafik a Tiskař. Žáci tak budou moci od jara 2022 ve
třetím ročníku na základě vykonání závěrečné zkoušky získat výuční list.
Dále Mgr. Maňková seznámila Školskou radu s distanční výukou na jaře 2020 a jejím vyhodnocením.
Školská rada se vyjádřila k dodatkům ŠVP a vzala na vědomí informace o jarní distanční
výuce.
Ad 5/ Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti školy za rok 2019/2020
• komentář k jednotlivým bodům výroční zprávy
Školská rada schválila Výroční zprávu bez připomínek.
Ad 6/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková seznámila školskou radu s Organizací školního roku
2019/2020
• komentář k jednotlivým bodům organizace školního roku
Školská rada vzala na vědomí materiál Organizace školního roku 2019/2020.
Ad 7/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková informovala školskou radu o probíhajících stavebních
pracích a s nimi spojenými přechodnými změnami v umístění tříd do náhradních učeben.
Ředitelka školy též informovala školskou radu s realizovanými projekty:
•
•

•

IROP – projekt ukončen, pokračuje udržitelnost
Šablony II – pomoc pro žáky ohrožené školním neúspěchem, na jaře 2020
z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole přerušeno, k obnově došlo na začátku
školního roku 2020-21, znovu přerušeno z důvodu přechodu na distanční výuku,
projekt končí 31. 12. 2021
projekt KAP/ŠAP - podpora vzdělávání na středních a vyšších odborných
školách

Školská rada vzala na vědomí výše zmíněné informace.
Ad 8/ Předsedkyně Školské rady Bc. Dagmar Koukalová poděkovala končícím členům Školské rady za
jejich činnost.
Ad 9/ Zasedání Školské rady ukončila předsedkyně Bc. Dagmar Koukalová.

V Olomouci dne 18. 10. 2020
Zapsala: Jana Lišková

……………………………………….
Bc. Dagmar Koukalová
Předsedkyně Školské rady

