Zápis školské rady při ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková
organizace se sídlem Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
Datum:

30. 8. 2020

Přítomni:

viz prezenční listina

Nepřítomni: p. Smažáková, p. Volná, p. Živníčková, p. Řeháková (omluveny)
Hosté:

Mgr. Vladislava Kulhánková

Průběh jednání:
Po zahájení informovala ředitelka školy o následujícím:
1. Úpravy dokumentů
a) Organizační řád – změny
b) Provozní řád – změny
c) Školní řád – změny
d) VŘDM – změny
e) Provozní řád DM
f) Ubytovací řád pro zájemce z řad veřejnosti – změny
g) Provozní řád školní kuchyně – změny
h) Vnitřní řád školní jídelny – změny
i) , Vnitřní kontrolní systém – změny
j) Úpravy ŠVP neproběhly, pouze tematické plány
2. Stavby a investice:
• zateplení pavilonu, tělocvičny, bytu školníka – monitorovací zpráva, přenesená daň;
• zateplení haly a dílen OVÝ automechanik – monitorovací zpráva, končí pětiletá
udržitelnost;
• oprava centrálního schodiště v Rousínově – 07/20;
• vybudování nového okna v budově ředitelství – 08/20, oprava oken v Rousínově;
• nákup licencí, výběrové řízení na server, vybavení nového cukrářského studia 2
(ledničky, sporáky, výběrové řízení – pec), nákup drobných výukových pomůcek,
čistění rýn, revize;
• malování prostor, nové omítky na DM, kamery DM, oprava MAN;
• digitální síť na úseku AU je v plánu;
• okno na budově ředitelství;
• třítroubová pec je v plánu;
• udržovací teplá skříň je v plánu;
• výstavba nové učebny pro CU;
• Server;
• Síťové úložiště;
• Licence na software;
• Nákladní auto pro výuku předmětu ŘMV pro automechaniky je v plánu;
• Užitkový automobil pro obor truhlář je v plánu;
3. Rozpis prostředků na mimořádné vlivy – požadavky zaslány – odloučené pracoviště
Rousínov v roce 2021:

•
•
•
•

hloubkové čištění keramické dlažby;
výměna sanitárních předmětů na soc. zařízení;
oprava podlahy 1. části dílny strojního obrábění;
vybourání zdiva – zvětšení učebny, přepažení – příruční sklad, oprava podlahy
v 1. patře.

4. Personální změny
• ukončení pracovního poměrů, přivítání nových zaměstnanců od 1. 9. 2020:
• p. Šlouf po dobu nepřítomnosti Mgr. Horákové jmenován na vedoucího úseku gastro.
5. Projekty školy
• Erasmus+ 2020 – 2023 pro výjezdy žáků do Florencie a AU do Španělska (min.
24 výjezdů), žádost o grant vypracoval Ing. Bábek, doposud nemáme výsledek, asi
zrušení,
• naši žáci v Řecku – zrušeno,
• Projekt Do světa!2020 – zrušeno,
• Projekt IKAP – projekt Gastrocentra – SŠ Charbulova, proběhla úvodní schůzka,
• Probíhají Šablony II.
6. Mezinárodní soutěž Truhlář – junior
• zařazení celostátní soutěže Truhlář junior do Věstníku není, totéž v projektu
Excelence, MŠMT Věstník a Excelenci nevydalo vzhledem k situací Covid-19,
do projektu Českých ručiček - ano – vyhlášen 13. Ročník.
• V červnu proběhlo ve škole jednání zástupců regionálních kol – chtějí další ročník –
propagace oboru.
• Dne 27. 8. 2020 proběhlo pracovní jednání výboru ČR – soutěže budeme konat, jednat
budeme se zřizovatelem – podklady pro žádost na MŠMT, vedení školy se zúčastní
jednání na MŠMT v Praze.
7. Stavy fondů k 30. 6. 2020:
• Fond odměn 827 000,- Kč,
• Fond rezervní 604 723,93 Kč
• Fond investic k datu 31. 8. 2020 bude v částce 259 202,53,
• Pololetní uzávěrka – mzdy – průběžné čerpání (dle limitu),
• HV k 30. 6. 2020 je 865 735,24 Kč
8. Postup v tomto školním roce
• Reagovat na aktuální situaci, měnit opatření.
• Sledovat stránky MZd a KHS – je tam celé znění, neboť media podávají zkreslené
info.
• Být ostražití, ne panika a strach, k opatřením a situacím přistupovat rozumně, věcně.
• Klást důraz na edukaci (co udělat mohu, nemohu).
• Důraz na společenskou odpovědnost zaměstnanců školy i žáků.
• Poskytnou v max. míře vzdělávání.
Vyhodnotit každou akci z hlediska bezpečnosti (soutěže, akce školy, DOD).
9. Vize, koncepce rozvoje se střednědobým i dlouhodobým horizontem
•

realizace zateplení, popř. i dostavby školy, darování pozemků ve Slavkově u Brna jako
dokončení optimalizace;

•
•
•
•
•
•
•
•

nákup pece pro CU a klimatizace pro AU, další nákupy dle požadavků;
modernizace IT sítě školy;
nové okno ŘŠ, oprava schodiště v Rousínově;
modernizace chodba u CU;
vybudování nové učebny CU;
Rousínov – zateplení haly;
zapojení do výzev MŠMT, SFŽP, IROP, IKAP, Erasmus+;
Úspěšný nábor žáků – veletrhy, prezentace na veřejnosti, v tisku, v médiích, nové
webové stránky.

Průběh a hlasování:
1. Členové školské rady schválili školní řád. Změny nastaly v řešení absencí a dvousměnném
provozu v praxi u oboru cukrář.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení
Školská rada
- schválila školní řád.
Přílohy:
č. 1 prezenční listina
Zapsal:

Mgr. Iva Boková

…………………………………….

Ověřil:

Ing. Lenka Stránská

…………………………………….

Předseda:

Mgr. Petr Kostík

……………….……………………

