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

Zápis z jednání č. 5 ŠR dne 9.10.2013
Jednání školské rady byli přítomni:
Zdeňka Zichová, Hana Jelínková, Yvona Krásná, Daniel Nečas, Ing. Jitka Malcová
Mgr. Jaromír Brychta (omluven- výjezdní zasedání))

Program jednání:
1. Přivítání nového člena ŠR za plnoleté žáky – Daniela Nečase
2. Výsledky doplňujících voleb za plnoleté žáky
3. Kontrola úkolů z minulé schůzky :
 Facebook – pan ředitel s návrhem nesouhlasil
 Kontakt ostatní ŠR škol SČMSD – J. Malcová nenašla kontakty na webových stránkách –
nekontaktovala je
 Zápis školní web - splněno
 Zápis z minulé schůzky předán Odborové organizaci
 Předán dopis panu řediteli s žádostí o písemné vyjádření. Pan ředitel se odmítnul písemně
vyjádřit, ale byl přístupný osobní schůzce se ŠR. Z důvodu konce školního roku a
nedostupnosti členů se schůzka nekonala a dopis byl písemně zaslán panu jednateli.
 Doplňující volby za M. Brabce – požádán písemně p. ředitel o vyhlášení voleb.
4. Seznámení s výsledky ústního jednání s panem jednatelem.
5. Schválení a připomínky k výroční zprávě za školní rok 2012/2013. Členové měli zprávu
k dispozici.
6. Schválení Školního řádu pro školní rok 2013/2014. Jedinou změnou je začlenění Změnového listu
do ŠŘ.
7. Připomínky členů ŠR, návrhy apod. (dopsáno při jednání)
Bez připomínek.
8.
Ad 2)

Usnesení a úkoly plynoucí z jednání
Plnoletých žáků ve škole: 117
Hlasování se zúčastnilo : 100
Bylo 5 kandidátů z různých oborůVýsledky hlasování: Nečas – 48 hlasů, Novotná 30 hlasů, Imramovská 15 hlasů, Sedláková – 6
hlasů, Jurnečka – 1 hlas.
Členem ŠR se stal Daniel Nečas z 3OE třídy.

Usnesení:
 Uveřejnit zápis z jednání na webu školy - Malcová
 Zaslat panu Brychtovi zápis ze schůzky – Malcová
 Podepsat Výroční zprávu v pondělí 14.10.2013 na sekretariátě - Malcová
 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena bez připomínek 5 členy ŠR.
 Školní řád na školní rok 2013/2014 byl schválen 5 členy ŠR.

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

Ve Žďáře n. Sázavou, 9.10.2013

