Zápis z jednáni Ško|ské
rady
ze dne29.bŤena2022

Přítomni:
Předseda: MgI. JaÍlvinobÍadÍik
Členové
ŠR: Ing.Lenlo vavňčková;Eva Casciani;
MgI' An&ea Tovfuková; Mgť'Maltina Ujfaluši
Omluveni: Mgr' Jiří Taufer,Ph.D
Hostl
MgI' ZdenaKovaříková
Pťoqramjednáni:
1' Zpláva o činnostia plněníúkolů
příspěvkové
organizacev roce2021;
2. Úpralry ško]rrích
vzdělávacíchprogramů(ŠVP) na základě revize rámcor"ýchvzdělávacích
ploglarnů(RvP);
3. Přijímacífizení,maturitní
a závěrečné
zkoušky:
4. Různé.
Radaškolyse setkaladne29'března2022ý 16hodinv budověgynmiááa'Křomě orn]uveného
MgI. Jiřího
Taufera,Ph.D. byli přítomnivšichničlenovéškolskérady' Prvnímbodem schůzkybylo seznámeníčlenů
rady se Zprávou o činnostia plněníúkolůpříspěvkové
organizacevroce 2021. Zpráva byla všem
s Dředstihem
zaslának nahlédnuti
a orostudování
e.mailem.

Ad1
Zplálu o činnostia p]něníúLolůpříspěvkovéorganizace ý Íoce2027 podrobněpřednesla paníředitelka
pro kterébyla organizacezříz€ n a. Podrobně
ško]y.seznámilapřítomné
s lyhodnoceníma plněnímúkolů,
rozebralahospodďeníorganizace,
nríklady'
výnosyaýsledky hospodďení.
NávIh nalozdělenízlepšeného
lýsledkuhospodďení,dálepak čerpfuí
účelových
dotací,mzdovénáklady'phěníplrínuhospodďení'péče
o spravovaíýmajetekatd. Upozomila na neustálese zvyšující
ceny energií'kteÉ celosvětovělostou.
KonkÍétně
vyčíslilanárustceny teplaa vyjmenovalavšechnybudoly, ve kteďch jsou umístěnykotelny'
Dále pak podrobněpopsalafinancoviiní
z projektuoKAP II' kteni školazačalalealizovatv loňskémroce.
je
Z tohotoprojekfu velkou částkoufinancoviína
zemědělskátechnikapro obor opravařzemědělských
strojů.
zprávou
plněni
všichnizaměstnanciškolyna pedagogické
se
o činnostia
úkolů
byli takéseznrimeni
radédne22.3' 2022'Ke zprfuěo činnostia hospodařeniměli členové
radyjen drobnédotazy,kteréby]y
obratemzodoovězeny.

Ad2
Skolskárada schválilare\idovani svP plo obory oplav& zemědělskýchstlojůKuchď-číšník
a Masér
spoltovnía lekondiční
s účilností
svP od 1.9.2o22' Hlaýnj zll1ěnyjsou shmutyv přílozetohotozápisu'

Ad3
ŠkolskáÉdabyla sezlámenas počtempňtÍášekdo l. kola pňjímacího
Íizeni,a dáie pak s prriběhem
matu tnícha záv&ečnýchzkoušekve všeclroborech.

Ad4
Paní ieditelka školy zmínila celosvětovousifuaci s viilkou na L'krajině. Do Rýmďova jiŽ
několik rodin
s dětni z Ukrajiny přišlo a jsou ubytovrániv budově bývaléškoly Prima' Několik ájemců
z řad těchto
válečuýchuprchlíkť1již navštíviloškolu se zájmem o piijetí $.ých dětí ke stu<liu.MŠMt
lydalo a
pravidelně posílá do škol pomocnémateríálya metodiky k tétoproblemalice.
G},mnááum je přilÍaveno
ijímat.ďe zatímádDéďtě pfijatonebylo.

. Jan Vinobr
pře<lsedarady

H|avnízměny
v šVPp|atnéod7.9.2022
opravář zemědě|ských
stro'iů
předmětech
od škoIního
Íoku202212023
revizea změnave vyučovacích
dIenového
RVP'
5eprovedIa
By|aupravenahodinoVádotaceu předmětůstrojnlctví,strojírenskátechno|ogiea Motorová
předmětŘízení
vozid|a.
V účinnost
NověbylzaVeden
motorovlých
vozidel.PIatnost
tétoúprawvstoupí
počínaje
prvním
1.9' 2022,
ročníkem.
Tytozměny jsouuvedenyv šVPna straně17Transformace
RVPna šVP(hesloje rymarov)'
Kuchař-číšník
Ještěproběhnou
maIinké
úpravy,
aIes obsahemučiva
užse hýbatnebude.
předmětů,
Větší
úpravy
se týka|yhIavněodborných
kdese k|adevětšídůraz
na modernípřípravu
pokrmů
níekonomiky,
a VyužiVáníkuIinář5kých
technik,da|šízměna
Vevzdě|ává
kdese hodněpro|íná
jaŽyka,
početVyučovacÍch
světpráce.V RVPby|snížen
minimá|ní
hodinu druhého
tytojsmenahradili
z disponibiIních
hodin.
Masérsportovnía rekondiční
(Masé.prozdravýiivotnístyl),
změnanázvušVPnověMasérsportovnía
rekondični
drobnéúpravy
předmětech,
předmětEkonomika,
V jednotIi\^ich
průřezového
nověvypracovaný
zařazení
tématuČlověk
profiIoVé
a světprácedo všeobecné
maturitních
a státní
i odborné
5|ožky,
úpřava
struktury
zkoušek,
praxe,počet
částiMZ. Největšízměna
se týka|ahodinsouvis|é
týdnůse zvýšiI
ze 4 na 16týdnůza ce|ou
první-0, dÍuhý_ 2,třetí- 2, čtvrtý
počty
dobustudia(4 roky).Původní
týdnův jednot|ivých
ročnících:
0' NovépočtyviztabuIka(čerpaIijsme
z časové
rezeÍýy
6,5,4,6).
ňocnIK

pod|ero2pisuučiva
Vyučování

1

4

33

33

Lyžař5ký
výcvikovýkurz

I

0

0

0

odbornápraxe

4

5

5

2

sportovní
kurz

0

0

1

0

Maturitnízkouška

0

0

0

2

Časovárezerva

2

2

L

4

40

40

37

ceIkem
týdnú

29

