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Zápis 

ze zasedání školské rady při Střední škole řemesel a služeb, Ruská 147/46, Děčín IV 

konané dne 23. 4. 2018 od 15:00 hod. v budově školy 

Přítomni:      Bc. Alena Horová 

       Ivana Šejnohová 

       Mgr. Pavel Schwarz 

Šonková Jindřiška 

Omluveni:      Ing. Libor Kunte 

Trapani Samuel 

Host:       Mgr. Tomáš Daněk, ředitel školy 

Program: 

1. Rekapitulace výsledků voleb do školské rady pro páté volební období a seznámení s novými členy 

2. Volba předsedy, místopředsedy školské rady 

3. Volba zapisovatele zasedání školské rady 

4. Seznámení a schválení jednacího řádu 

5. Seznámení se změnami školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání  

6. Informace o dodatku k zřizovací listině 

7. Diskuze  

ad. 1 Rekapitulace výsledků voleb do školské rady pro páté volební období a seznámení s novými členy 

 Paní Bc. Horová přivítala všechny členy nové školské rady a ředitele školy pana Mgr. Tomáše Daňka.  

 Dále přítomné seznámila s výsledky voleb do školské rady pro páté volební období, konané dne 7. – 8. 11. 

2017. 

 Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni: 

Mgr. Schwarz Pavel 

Bc. Horová Alena 

 Za zákonné zástupce nezletilých a zletilých žáků 

Šonková Jindřiška 

Trapani Samuel 

 Jmenováni zřizovatelem 

Šejnohová Ivana (od 1. 4. 2018) 

Ing. Libor Kunte  (od 1. 12. 2017) 

 

ad 2. Volba předsedy, místopředsedy školské rady 

 Předsedkyní školské rady byla jednohlasně zvolena p. Bc. Horová Alena 

 Místopředsedou školské rady byl jednohlasně zvolen Ing. Libor Kunte 
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ad 3. Volba zapisovatele zasedání školské rady 

 Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen p. Mgr. Pavel Schwarz 

 

ad 4. Seznámení a schválení jednacího řádu 

 Přítomní byli seznámeni s novým jednacím řádem školské rady, platným pro nové volební období. Viz 

příloha zápisu. Jednací řád byl schválen bez připomínek.  

 

 

 ad. 5 Seznámení se změnami školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání  

 Byly projednány změny školního řádu a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v těchto bodech: 

II. Poskytování a ochrana osobní dat 

bod č 1. 
 slovo rodiče – nahrazeno: zákonného zástupce 

III. Organizace vyučování 
bod č. 10 

 doplněno: pro žáky zkráceného studia 
VI. Povinnosti žáků 
Žáci jsou dále povinni:  
bod č. 3  

 zletilý žák hlásí tyto změny i u osoby, která vůči němu plní vyživovací povinnost 
VII. Všem žákům je přísně zakázáno 
bod č. 1 

 slovo šikany – nahrazeno: všechny projevy šikany 
bod č. 8  

 doplněno slovo: chodnících 
VIII. Nepřítomnost ve vyučování 

bod č 6 

 původní text: Žák je povinen doložit důvody nepřítomnosti v teoretickém i praktickém vyučování ihned 
telefonicky, sdělením zprávou v systému Bakaláři, nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho 
nepřítomnosti (§ 67 zákona č. 561/2004 Sb.). Do tří dnů lze nepřítomnost doložit zákonným zástupcem 
nezletilých žáků (dále jen rodiče), u zletilých žáků rodiči nebo osobou, která plní vůči žákovi vyživovací 
povinnost (dále jen rodiče) písemně dopisem, oznámit předběžně telefonicky, faxem, zprávou SMS, e-
mailem na adresu školy (skola@sosruska.cz) a doložit po návratu dodatečně písemně v omluvném listu 
s případnou omluvenkou od lékaře. 

 Nahrazeno: Žák je povinen oznámit ihned důvody nepřítomnosti v teoretickém i praktickém vyučování 
telefonicky, sdělením zprávou v systému Bakaláři, nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku své 
nepřítomnosti (§ 67 zákona č. 561/2004 Sb). 

bod č. 8 

  původní text: Zletilý žák dokládá důvody své nepřítomnosti sám. Absence ze zdravotních důvodů, která 
je delší než 3 dny, bude doložena vždy potvrzením ošetřujícího lékaře. Škola může požadovat, pokud to 
považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem resp. 
praktickým lékařem pro děti a dorost i při absenci kratší než tři dny, a to pouze jako součást omluvenky 
vystavené rodiči žáka. 

mailto:skola@sosruska.cz
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 nahrazeno: Zletilý žák dokládá důvody své nepřítomnosti sám. Při omlouvání absence předkládá třídnímu 
učiteli omluvenku, kterou si napíše a podepíše sám. V případě zneužívání této možnosti má škola právo 
požadovat doložení absence lékařským potvrzením. Tuto skutečnost oznámí zletilému žákovi 
prokazatelným způsobem (email, písemné upozornění, zpráva v systému Bakaláři). 

 

Bod č. 10 - upřesněno omlouvání pro zletilé žáky 

 doplněno: Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné (podezření na záškoláctví), doložení 
nepřítomnosti nezletilého žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem resp. praktickým lékařem pro děti 
a dorost i při absenci kratší než tři dny, a to pouze jako součást omluvenky vystavené rodiči žáka. 

bod č. 14 

 slovo rodiče – nahrazeno: zákonným zástupcem 
bod č. 19 

 změna: Za neomluvenou absenci do 30 hodin je zpravidla udělena důtka třídního učitele (důtka učitele 
odborného výcviku). Za neomluvenou absenci nad 30 hodin je zpravidla udělena důtka ředitele školy. Při 
vyšší nemluvené absenci může být zahájeno správní řízení o podmíněném vyloučení žáka ze školy. 

IX. Oblast prevence užívání návykových látek 

bod č. 6 

 slovo rodiče – nahrazeno: zákonným zástupcem 

X. Výchovná opatření 

Kázeňská opatření 

bod č. 2 

 doplněno: manipulaci s mobilním telefonem např. psaní SMS, telefonování) apod. 

bod č. 3 

 doplněno: (nahrávání a focení) 

bod č. 5 

 doplněno: nebo při zvlášť závažném zaviněném porušení povinností stanovených školským zákonem 
(podle novely školského zákona §31 odst. 2) 

bod č. 6 

 původně: Informace o udělení kázeňského opatření jsou s výjimkou napomenutí třídního učitele zasílána 
doporučeným dopisem rodičům žáka. 

 nově: Informace o udělení kázeňského opatření jsou prokazatelným způsobem sdělena zákonným 
zástupcům nezletilého žáka. 

bod č. 7 

 doplněno: nebo vůči ostatním žákům (Školský zákon § 31 odst. 3) 

XII. Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu 

bod č. 11 

 Původně: Pokud absence žáka v povinném předmětu v průběhu pololetí dosáhne 50%, může vzniknout 
důvod pro to, aby žák nebyl klasifikován. 

 Nově: Pokud absence žáka v povinném předmětu v průběhu pololetí dosáhne 30%, vznikají důvody pro to, 
aby žák nebyl klasifikován.  

XVI. bezpečnost a ochrana zdraví 

bod č. 1 

 slovo: sociálně patologických jevů – nahrazeno slovem: rizikové chování 

 

Všechny změny školního řádu byly schváleny školskou radou. Účinnost změn bude od 1. 9. 2018 (tj. od školního 
roku 2018/2019) 
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ad. 6 Informace o dodatku k zřizovací listině 

 Dne 24. 1. 2018 obdržela Školská rada a ředitel školy dodatek ke k zřizovací listině č. j. ŠR 104/2005 Školská 
rada vzala tuto informaci na vědomí. (viz kopie dodatku) s účinností od 24. ledna 2018 

 Zřizovací listina se mění takto:  

 1. Název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 

 2. Sídlo: Ruská147/46, Děčín IV- Podmokly, 405 02 

 (pozn. změna se týká pouze čísla orientačního) 

 

 

ad 7. Diskuze  

 p. Horová informovala přítomné, že vzhledem k nižšímu počtu členů Školské rady (z 9 členů na 6), již 

nebude jmenován zřizovatelem do školské rady p. Ing. Jaroslav Jirkovský. (členem byl v období od 1. 4. 

2015 do 31. 3. 2018) 

 V rámci bodu se diskutovalo o problematice velké absence studentů SŠ, problematiky přestupujících 

studentů z jiných středních škol, význam výchovných komisí. 

 

 

V Děčíně dne:  24. 4. 2018 

Zapsala: Horová Alena 

 


