Zápis
z jednání školské rady (dále jen ŠR)
Název školy:

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Město Albrechtice, Nemocniční 11

Datum jednání:

1. října 2015, čtvrtek, 15:30 hodin

Zúčastnění členové ŠR: p. Petr Bártek, p. Jiří Kuča, Ing. Jana Musilová, Ing. Petr Škrob,
Ing. Petr Zuzaník
Nepřítomní členové:

Ing. Josef Tichavský (omluven)

Hosté:

Ing. Lenka Metzlová, ředitelka školy

Záznam jednání
1. Projednání výroční zprávy o činnosti školy za rok 2014/2015.
Výroční zpráva byla za účelem předběžného prostudování všem členům rozeslána
e-mailem jeden týden předem.
2. Členové ŠR byli ředitelkou školy informováni o realizaci opravy podlahy v tělocvičně
školy s ukončením v srpnu 2015, postupu propagace míčové kolektivní hry Kinball
v rámci přeshraniční spolupráce, a dalších záměrech rozvojových a mezinár. programů.
3. ŠR byla informována o změnách ve školním stravování od 1.9.2015.
Provoz školní jídelny je zajištěn prostřednictvím společnosti SCOLAREST – zařízení
školního stravování spol. s r.o. a dále byl v budově školy byl zrušen jídelní automat se
sladkostmi a balenými limonádami.
4. Diskuse o rozsáhlosti a srozumitelnosti školního řádu (p. Kuča). Školní řád je zpracován
a průběžně upravován podle platných zákonů. Podle výsledků kontroly provedené
pracovníky České školní inspekce v dubnu 2015 současný školní řád požadavky platné
legislativy splňuje.
5. Připomínka k umístění krizového plánu na internetových stránkách školy (p. Kuča).
Pro snažší vyhledávání informací o postupech v krizových situacích bude krizový plán
umístěn společně se školním řádem a organizací školního roku na odkazu „Pro rodiče a žáky.“
6. Bylo navrženo a jednomyslně schváleno usnesení.
Usnesení
1. Školská rada schvaluje jednomyslně souhlasem přítomných členů výroční zprávu o
činnosti školy za rok 2014/2015 jako celek, bez připomínek.
2. Školská rada bere na vědomí informace o realizaci projektů – viz výše.
3. Školská rada ukládá ředitelce školy zajistit přiřazení krizového plánu do skupiny odkazu
„Pro rodiče a žáky.“
Rozdělovník:

Ing. Lenka Metzlová
Ing. Petr Zuzaník

Pozn.: Zápisy z jednání ŠR jsou zveřejněny ve
formátu PDF na internetových stránkách školy.

Město Albrechtice 1. října 2015
Zapsal: Ing. Petr Škrob

