
Zápis z jednání školské rady 

Při SŠ řemesel a služeb Děčín IV, Ruská 147, konané dne 9. 10. 2018 od 14:30 v budově školy. 

Přítomni: pp. Horová, Šonková, Kunte, Schwarz 

Omluveni: pp. Šejnohová, Trapani 

Hosté: pp. Daněk (ředitel školy), Pomichálková(koordinátorka ŠVP) 

 

Program: 

1) Schválení výroční zprávy školy 

2) Schválení změn v školních vzdělávacích programech (ŠVP) 

3) Různé 

Jednání zahájila předsedkyně školské rady paní Horová, přivítala členy rady, hosty a navrhla 

přehození bodů programu č. 1) a 2). Bylo schváleno členy školské rady. 

Ad 2) Na úvod projednávání tohoto bodu p. Kunte upozornil na dokonalé propojení RVP a 

ŠVP na základě vlastní zkušenosti ředitele SŠ zahradnické a zemědělské A.E.Komerse Děčín 

z kontroly ČŠI na jeho škole. 

Paní Pomichálková podala informace o změnách ŠVP. Tyto byly zpracovány na základě 

posílení dotace hodin matematiky u tříletých učebních oborů. Úpravy byly prováděny i u 

čtyřletých studijních oborů. 

U pokračující ŠVP (2., 3. ročník učebních oborů, 2., 3., 4. ročník studijních oborů) se změny 

řešily formou dodatků. Ty jsou všechny schváleny a podepsány ředitelem školy a uloženy pro 

případnou kontrolu. 

Všech 17 ŠVP je uloženo v systému INSPIS. 

Ad 1) V rámci schvalování výroční zpráva školy ředitel p. Daněk informoval: 

- O tom, že pod vlivem budoucí povinné maturitní zkoušky z matematiky se 

neotevřel 1. ročník oboru Kosmetička (budoucí studentky z obavy před touto 

zkouškou daly přednost jiným SŠ). 

- O otevření nového fotoateliéru v pondělí 15. 10. 2018. 

- O instalaci nových strojů do truhlářské dílny. 

  



- Výroční zpráva byla schválena jednomyslně 

 

Ad 3) p. Kunte informoval o problémech v oboru „Zahradník“ na jeho škole a o nezájmu o 

tento kdysi vyhledávaný obor. 

Na dotaz z řad členů komise p. Schwarz informoval o navýšení platů pedagogů a nepedagogů 

od 1. 1. 2019. 

 

 

 

V Děčíně dne 14. 10. 2018 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Schwarz     Schválil(a): Bc. Alena Horová 


