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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 14.10.2022 

Přítomní členové rady:  

 Ing. Jana Bláhová 

 Ing. Tereza Kovalská  

 p. Jiří Nikodým 

Mgr. Alexandra Tůmová 

Ing. Ivana Rezková 

Omluvení členové rady: Mgr. Kateřina Němečková 

Hosté: Mgr. Petr Chochola (ředitel školy) 

 

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání 

2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2021/22 

3. Seznámení se ŠVP pro školní rok 2022/23 a úpravy ŠVP od 9/23 

4. Ostatní 

5. Úkoly  

Průběh jednání  

Ad. 1  

Tereza Kovalská přednesla návrh programu jednání. Navržený program byl schválen všemi 
přítomnými členy. Návrhy doplňující program jednání nebyly podány.  
 
Ad. 2 
Ředitel školy Mgr. Petr Chochola předložil k projednání výroční zprávu o hospodaření školy za 
školní rok 2021/22. Rada zprávu projednala a všichni přítomní členové školské rady se vyjádřili 
pro její schválení bez připomínek.  
 
Ad. 3 
Členové školské rady se seznámili se změnami ve školním vzdělávacím programu pro školní 
rok 2022/23, které vyplývají z rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů v běžných 
třídách sedmého ročníku o tvůrčí psaní a finanční gramotnost.  
Členové rady zmínili důležitost rozvoje kultury mluveného slova žáků, a proto navrhli zařadit 
rétoriku do některých předmětů.  
Ředitel školy dále členy informoval o změnách ŠVP vyplývající z revize RVP, a to zejména  
o rozvoji digitálních kompetencí žáků. Změny škola plánuje zavést na 1. i 2. stupni od září 2023. 
Členové rady se seznámili s konceptem rozvoje digitální gramotnosti žáků  
a s harmonogramem kroků při úpravě ŠVP, které z uvedeného plynou. 
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Ad. 4 

Ředitel školy informoval členy rady o personálních otázkách školního roku 2022/23 a zdůraznil 
dlouhodobě trvající problém nedostatku kvalifikovaných pedagogů, a to zejména učitelů 
matematiky, informatiky a přírodovědných naukových předmětů. Rovněž zmínil, že obtížná 
situace je i v řadách provozních zaměstnanců školy (záskoky za dlouhodobé nemocenské  
a nízké platové ohodnocení odrazující případné uchazeče o zaměstnání.) 
 
V dalším bodu jednání ředitel školy představil členům rady komplikovanou situaci školy 
spočívají v nedostatečných kapacitách učeben a ve stále vrůstajícím počtu žáků. Ve školní roce 
22/23 se škola přiblížila navýšené kapacitě dané rejstříkem, a to 920 žáků. Tento trend bude 
jistě trvat i v příštích letech a nedostatek učeben pravděpodobně bude limitují faktorem 
dalšího rozvoje školy.  
 
Ředitel školy dále seznámil členy rady s problematikou vzdělávání a začleňování ukrajinských 
žáků.  
 
Dále členové rady diskutovali nad otázkami inkluze a nad špatnou dosažitelností 
specializované pedagogické, psychologické či psychiatrické péče pro žáky, kteří tuto pomoc 
akutně potřebují.  
 
Členové rady diskutovali o veletrzích vzdělávání na Kladně, případně v Rakovníku, a 
návštěvách žáků 9. (případně 8.) tříd, ideálně hromadně, na tyto veletrhy. Je to důležité 
vzhledem k jejich volbě střední školy a budoucího oboru. Na veletrhu vzdělávání se mohou 
seznámit s nabídkou oborů středních škol z bližšího i vzdálenějšího okolí. Může jim to pomoci 
při jejich volbě a rozhodnutí, které je pro jejich další život zásadní. 
 
Ad. 5 

Vzhledem ke končímu volebnímu období stávající rady škola zajistí volby do školské rady pro 
příští funkční období z řad zákonných zástupců a pedagogů. Volby proběhnou v listopadu 
2022. Škola požádá zřizovatele o jmenování členů rady pro další volební období. 
 

Usnesení rady 

Školská rada schválila: 

• všemi přítomnými členy výroční zprávu o hospodaření školy za školní rok 2021/22. 

Školská rada bere na vědomí: 

• úpravy ve školním vzdělávacím programu pro školní rok 2022/23 a postup přípravy 

nového ŠVP pro školní rok 2023/24. 

 

 

Zapsala: T. Kovalská 


