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Zápis ze schůze Školské rady ze dne 20. 2. 2020 v 16 hodin 

při Střední škole řemeslné Jaroměř 

 

Přítomni: Mgr. Berdychová, Mgr. Šormová, Bc. Kubias, Ing. Karousová, D. Kolář 

Nepřítomni – omluveni: Mgr. Traxlerová (nemoc) 

 

1) Volba zástupce ŠR do konkurzní komise 

- Rada KHK vyhlásila konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky  

  Střední školy řemeslné v Jaroměři 

- jako zástupce ŠR do konkurzní komise byl všemi přítomnými zvolen Dušan Kolář 

- první schůzka konkurzní komise bude 28. 4. 2020 v 9.00, vlastní konkurz 18. 5. 2020 v 10.00 

 

2) Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 

- ŠR se seznámila a bere na vědomí Zprávu o hospodaření školy za rok 2019 

- doporučuje opravit nepřesnost na str. 8 ohledně spotřeby PHM 

 

3) DM 

- na některých pokojích okna netěsní – doporučujeme zkontrolovat a závady odstranit 

- návrh na úpravu počítačové učebny na DM – stůl pouze na notebooky a dostatečný počet  

  připojení k internetu 

 

4) Inovace ŠVP 

- Školská rada byla seznámena s Inovacemi a dodatkem ŠVP a vyjádřila se k nim bez  

  připomínek: 

- v ŠVP všech oborů dochází ke změně rozložení učiva v matematice a v základech  

  společenských věd a dále k aktualizaci v kapitole Materiálové a personální zabezpečení  

  výuky a Spolupráce se sociálními partnery. U oboru Podkovář a Opravář zemědělských  

  strojů ještě dochází v souladu s platnou vyhláškou ke změně ve výuce předmětu Motorová  

  vozidla 

 

5) Přihlášky na umělecké obory  

- umělecký kovář – přijato 14 zájemců (max. možný počet) 

- umělecký keramik – přijato 5 zájemců, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení    
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6) Různé 
- výměna oken na škole 

- mlýn v Borovnici 

- návštěva žáků z Francie 

- soutěže žáků 

 

Usnesení: 

1) Školská rada zvolila Dušana Koláře jako zástupce do konkurzní komise všemi hlasy. 

2) Školská rada byla seznámena a vzala na vědomí Zprávu o hospodaření školy za rok 2019. 

3) Školská rada projednala návrhy inovací ŠVP a souhlasí s nimi. 

 

Zapsala: Ing. Hana Karousová 

 

 

Předseda školské rady: Bc. Ladislav Kubias 

 

 

 

 


