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Zápis z jednání školské rady ze dne 1. září 2018 

 

Přítomni:    Bc. Hana Anežka Lýrová (HAL), Ing. Lucie Břicháčková (LB), Ing. Bc. Ivana 

Derflerová (ID) 

 

Program: 

1. Jednání zahájila Bc. Hana Anežka Lýrová, přivítala všechny přítomné. Bc. Hana 

Anežka Lýrová byla do školské rady jmenována zřizovatelem školy, Ing. Lucie 

Břicháčková zastupuje pedagogy školy, Ing Bc. Ivana Derflerová byla zvolena za 

zástupce nezletilých a zletilých žáků. 

 

2. Proběhla volba předsedy/kyně školské rady, navržena byla Bc. Hana Anežka Lýrová, 

jiný návrh vznesený nebyl. Bc. Hana Anežka Lýrová byla zvolena všemi hlasy členů 

školské rady. 

 

3. Školská rada se seznámila s úpravou ve Školním řádu, s Pravidly hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a Stipendijním řádem a schválila jejich znění. 

 

4. (HAL) informovala o změně stavu pedagogického sboru.  

 

5. Do prvního ročníku denního studia nastoupilo 12 žáků. Dále byly otevřeny první 

ročníky kombinovaného a distančního studia. 

 

6. (HAL) informovala o nařízené změně od ČŠI ohledně délky přestávek.  

 

7. Ve dnech 10. – 12. října 2018 se bude konat sportovně turistický pobyt (pro první 

ročník adaptační pobyt) v Rumburku. 

 

8. Webové stránky, e-learningový systém E-maturant školy prošly plánovanou úpravou. 

 

9. Na podzim budou probíhat nábory pro nové žáky – výstavy vzdělávání, dny 

otevřených dveří, třídní schůzky na ZŠ. 

 

10. Členové školské rady byli seznámeni s průběhem školního roku (divadelní 

představení, exkurze, soutěže a další účasti v projektu ERASMUS, přípravné kurzy 

k přijímacím zkouškám, atd.). 

 

Usnesení:  
Členové školské rady: 

 zvolili předsedu 

 souhlasili s obsahem předložených dokumentů – Školního řádu, Pravidel 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Stipendjního řádu, 

 souhlasili s body 5 – 10. 

 

 

Souhlas s usnesením:_______________________________________________________ 

 

 

Další schůze školské rady bude svolána v březnu 2019. 

 

 

 

Žatec 1. září 2018       Zapsala: Bc. Hana Anežka Lýrová 

mailto:soa@tiscali.cz

