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NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Č.301/26
Zápis ze zasedání Školské rady AHOL SOŠ s.r.o., konané dne 31. 08. 2018
Přítomni: Vladimír Redl (předseda), Bartošíková Zuzana, Kolářová Zuzana (místopředsedkyně),
Ohřálová Barbora, Kolářová Nela, Vrbová Monika, Mgr. Michal Schneberger, Mgr. Renata
Čaldarisová, Mgr. Paskal Trigas
Host: Ing. Radmila Sosnová, ředitelka AHOL SOŠ
Zasedání šk. rady zahájil a řídil předseda p. Vladimír Redl.
K programu:
Školská rada schvaluje:
1) Volbu zapisovatele – Mgr. Čaldarisová (hlasování: 8-0-1)
2) Novelizaci školního řádu – viz níže (hlasování: 9-0-0)
3) Změny v ŠVP s účinností od 31. 08. 2018 – viz níže (hlasování: 9-0-0)
Školská rada bere na vědomí:
1) Jmenování nového člena šk. rady zřizovatelem školy s účinností k 31. 08. 2018 – pí Zuzana
Bartošíková (v souladu s §167, odst. 2 šk. zákona) z důvodu uplynutí funkčního období pí Petry
Gombalové (v souladu s §167, odst. 9 šk. zákona).
2) Doplňovací volbu nového člena šk. rady za pedagogické pracovníky školy v souladu s čl. 6,
odst. 2, písm. e) volebního řádu šk. rady – Mgr. Michal Schneberger
3) Výklad ustanovení §167, odst. 9, písm. f) školského zákona v souvislosti se zánikem mandátu
členů školské rady.
4) Informace o aktuálních změnách v platném školním vzdělávacím programu (ŠVP)
5) Seznámení s trendy v přijímacím řízení školy – rostoucí zájem o studium
6) Seznámení s průběhem probíhajících mezinárodních projektů ERASMUS+
7) Seznámení s investicemi z grantových programů za účelem zkvalitnění materiálního zázemí školy
Školská rada se dále usnesla:
1) Školská rada vyjadřuje zájem o seznámení s možnými problémy při chodu školy a ochotu
při řešení případných problémů aktivně spolupracovat.
2) Školská rada vyjadřuje zájem navázat úzkou spolupráci se žákovským parlamentem.
Zároveň doporučuje zintenzivnit komunikaci parlamentu oběma směry, tedy vůči školské radě
i vedení školy.
K jednotlivým bodům:
ad 2) Školní řád – novelizace
ŘŠ Ing. Sosnová přednesla návrh novelizace školního řádu doplněním stávajícího textu v části 3.2
Ochrana před rizikovými jevy, a to následovně:

Stávající znění: Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a používání návykových látek
v areálu školy a na školních akcích.
Znění po novelizaci: Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a používání návykových
látek v areálu školy a na školních akcích. Je zakázáno vnášet do školy látky, které svým tvarem a
chutí evokují návykové látky (birell).
ad 3) Změny v školních vzdělávacích programech s účinností od 31. 08. 2018
 ŠVP OŠETŘOVATEL - Obor 53-41-H/01
 Matematické vzdělávání se stávající úvodní text a tabulková část, která vymezuje výsledky a
obsah vzdělávání, nahrazuje textem a tabulkou uvedenou v příloze č. 2 tohoto opatření.
 ŠVP VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ -68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost,
ŠVP PEDAGOGICKÉ LYCEUM 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, ŠVP SPORTOVNÍ
MANAGEMENT, ŠVP MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, ŠVP EKONOMIKA
V MULTIMEDIÁLNÍ SFÉŘE 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
 Matematické vzdělávání se stávající úvodní text a tabulková část, která vymezuje výsledky a
obsah vzdělávání, nahrazuje textem a tabulkou uvedenou v příloze č. 2 tohoto opatření.
 Matematické vzdělávání pro obory vzdělání kategorie M a L0 s minimální týdenní hodinovou
dotací 10 hodin za celou dobu vzdělávání
 Zavedenou úpravou došlo k redukci jiných vyučovacích hodin viz. příslušné ŠVP
Další zasedání školské rady se uskuteční dne 27. 09. 2018 v prostorách AHOL SOŠ
Zápis ověřil: Vladimír Redl

Zapsala: Mgr. Renata Čaldarisová

