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

Zápis z jednání č. 3 ŠR dne 10.6.2013
Jednání školské rady byli přítomni:
Zdeňka Zichová, Hana Jelínková, Yvona Krásná, Miroslav Brabec, Ing. Jitka Malcová
Mgr. Jaromír Brychta (omluven-jednání MR)

Program jednání:
1. Akce, soutěže, činnosti za uplynulé období od října 2012
2. Ukončení školního roku – MZ, ZZ, přijímací řízení a počty nově přijatých žáků
3. Pozitivní a negativní věci spojené s provozem školy
4. Rozběhnutí Facebooku školy jako další reklama školy
5. Poslední fáze projektu „Filmy“
6. A3V – propagace a průběh, nový školní rok
7. Rekvalifikační a profesní zkoušky a kurzy (J. Rudelová)
8. Seznámení se s průběhem projektu OP VK 1.5 tzv. Šablon – informuje J. Malcová
9. Ukončení výběrového řízení na nákup ICT z projektu „Šablony“
10. Diskuze nad Výroční zprávou za rok 2012.(členové se se zprávou seznámili dopředu)
11. Návrhy úsporných opatření dle ústních návrhů zaměstnanců, zvýšení přímé pedagogické činnosti
na 23 hodin a důsledky s tím spojené
12. Zaslání doporučeného dopisu panu jednateli PhDr. Ludvíku Vomáčkovi s návrhy. A kopie panu
řediteli Z. Musilovi
13. Ukončení práce člena M. Brabce a poděkování za jeho práci z důvodu ukončení studia na škole.
14. Nové doplňující volby za plnoleté studenty v září 2013
15. Další a různé dle návrhů členů ŠR.
16. Usnesení a úkoly plynoucí z jednání.
Ad1) J.Malcová a H.Jelínková – akce školy, p. Zichová – provoz ŠJ, dotazy.
Ad2) Podklady od zástupce p. Zedníčka – seznámila J. Malcová
Ad 10, 11, 12) Přílohou tohoto zápisu je kopie dopisu panu Vomáčkovi – jednateli
Ad 15) Nové volby plnoletého žáka – zajistí H. Jelínková a J.Malcová
Ad 16) Nebyly žádné písemné podněty od žáků a rodičů.
Ad17) Uveřejnění Zápisu na webu školy – Malcová, odeslání schváleného dopisu – Malcová a Jelínková
Usnesení:
 Před posláním dopisu panu Vomáčkovi, seznámit pana ředitele s dopisem a požádat ho o písemné
vyjádření.
 Předat nápad s Facebookem panu řediteli
 Zařídit volby nového člena v září 2013
 Uveřejnit zápis z jednání na webu školy
 Seznámit pana Brychtu s výsledky jednání
 Zápis z jednání poskytnout odborové organizaci
 Kontaktovat ŠR ostatních škol SČMSD (Jelínková, Malcová)

Další schůzka je naplánovaná na podzim 2013, v případě podnětů dle potřeby.
Zapsala: Jitka Malcová , předsedkyně ŠR
Za členy: Hana Jelínková

Ve Žďáře n. Sázavou, 10.6.2013

