Školská rada při SŠ obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Zápis z jednání č. 7 ŠR dne 13. 10. 2014
Jednání školské rady byli přítomni:
Hana Jelínková, Ing. Jitka Malcová, Daniel Nečas, Zdeňka Zichová
Omluveni: Mgr. Brychta – zasedání MR
Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání ze dnen26. 6. 2014
◦ Zápis na web školy – splněno
◦ Dopis panu Juračkovi – splněno, pan místostarosta Brychta poslal do Prahy
pochvalný dopis na školu z pohledu města
2. Seznámení se s Výroční zprávou za školní rok 2013/2014. Zpráva k dispozici na
místě. Dva členové obdrželi Zprávu o den dříve.
3. Seznámení s akcemi školy a počtem přijatých žáků v novém školním roce.
4. Seznámení členů s průběhem jednání a reakcí předsedkyně Jitky Malcové na
navrhovanou změnu legislativy v oblasti poskytování dotací soukromým a
středním školám. Tato reakce byla prezentována za celou ŠR.
5. Žádost řediteli školy na doplnění zástupce ve ŠR za nezletilé žáky.
6. Usnesení a úkoly plynoucí z jednání.
Komentář k jednotlivým bodům:
Ad 1) V průběhu letních prázdnin byl vytvořen nový web školy, na kterém se
nezobrazují členové ŠR, kontaktní formulář a zápisy z jednání. Bude požádán správce
webu o nápravu – zajistí Malcová
Ad 2) Výroční zpráva byla nadpoloviční většinou členů (čtyři z šesti) schválena a
předána panem ředitelem na Kraj Vysočinu
Ve srovnání s předchozím školním rokem 2012/2013 se podařilo neprohloubit deficit,
naopak ho o 70 tisíc snížit.
Zvýšení nákladů zapříčinily výdaje spojené s přestavbou učebny pro nový obor
rekondiční a sportovní masér.
Ad 3) V září se úspěšně uskutečnil poznávací zájezd do Anglie, byl zahájen nový školní
rok adaptačními vícedenními pobyty pro maturitní třídy a jednodenními adaptačními
dny pro učňovské třídy.
Ad 4) Předsedkyně J. Malcová v průběhu července napsala Stanovisko k předloženému
návrhu Ministerstva financí ke krácení dotací soukromým a církevním školám ve
střednědobém plánu 2015 – 2017 Poslanecké sněmovně, pánům ministrům Babišovi a
Chládkovi. V tomto dopise souhlasila se stanoviskem prezentovaným Mgr. Vladimírem
Kolderou, předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, který byl zaslán
na MF dne 8. 7. 2014.
Tento návrh později neprošel.
Sken reakce pana Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny je přiložen jako
příloha.
Ad 5) Doplnění chybějícího člena ŠR bude řešeno na nejbližších třídních schůzkách.
Ad 6) Usnesení:





Vypsání doplňujících voleb v průběhu prvních třídních schůzek.
Uveřejnění zápisu z jednání na webu školy – a náprava na webu školy - Malcová
Zaslání zápisu z jednání panu Brychtovi – Malcová

Zapsala: Jitka Malcová, , předsedkyně ŠR
Za členy: Hana Jelínková

Ve Žďáře n. Sázavou, 13.10.2014

Příloha 1 – odezva pana Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny

