Vyšší odborná škola a Střední škola
veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,
Žižkova 505/2, 674 01 Třebíč

Zápis ze zasedání školské rady
Označení:
2019_16_12 ŠR jednání
Dne:
Přítomni:

16. 12. 2019
zástupce pedagogů
Mgr. Ivana Andělová
Mgr. Karel Samuel
zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Eliška Čurdová (SŠ)
Pavel Jeřábek (SŠ)
Za spolupracující organizaci ZD Čechtín
Pavel Navrkal
zástupce zřizovatele
Mgr. Pavel Franěk
Hosté
Ing. Lenka Havlíková, ředitelka školy
Program:
- Zahájení předsedkyní ŠR Mgr. Ivanou Andělovou
- Prezence
- Přivítání nových členů z řad zletilých žáků střední školy
- Stavební úpravy – opravy internátů školy – nedodržení termínu (konec
srpna) – zprovozněno až ve 2. pol. září – nutnost úpravy výuky 2. – 4. roč.
ředitelské volno. Nedostatky v kvalitě, fakturace neprovedené práce
- Plán výstavby a investic školy na příští rok: - priorita výstavba nového
pavilonu pro praktickou výuku v oboru – neustále se jedná, zařazeno do
plánu investiční výstavby na příští rok
rekonstrukce tělocvičny
- tenisové kurty – zpracování žádosti na ČEZ
- Nákup nových pomůcek pro výuku PPP – resuscitační model, maskovací
sada pro simulaci poranění, do výuky ošetřovatelství pomůcky pro
provádění hygieny nemocných
- Projekt IKAP – možnost nákupu podle potřeb školy?
- Tvorba učebních materiálů v systému One Note pro studenty školy –
potupně se plní dle plánu
- Je rozpracována aktualizace školního řádu. Měla by být platná od 1. 1.
2020 po schválení školskou radou
- 18. 12. 2019 proběhne školní kolo v PPP, vítězové se zúčastní mezinárodní
soutěže v Mladém Bříšti a Brně
- Kurzy pro veřejnost: Probíhá kurz obecných zem. činností –od konce
listopadu – jediný v okolí (nepořádá Znojmo, Humpolec, Bystřice,
Mendlova univ. Brno)
- Připravuje se Kurz pro sanitáře od ledna- zájemců dosud 24 a Kurz pro
nakládání s chemickými přípravky v zemědělství
- Erasmus: zahraniční výjezdy: zdravotníci (Německo, Slovinsko, Slovensko),
zemědělci (Slovinsko, Itálie),
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-

-

22. 01. 2020 – Den otevřených dveří
18.- 20.6.2020 Den skotu – ve spolupráci s Chovatelským družstvem
IMPULS), Chovatelský den………………
Změny hodnocení maturitních zkoušek-CERMAT pouze oprava
didaktického testu; škola opraví písemné práce bez ohodnocení z MŠMT
Diskuze:
Dotaz zástupkyně ŠPP Mgr. Jany Robošové na Mgr. Fraňka – na koho se
obrátit s žádostí o financování přednášky linky bezpečí – dle sdělení
lektorek jiné kraje školám platí
Stížnosti žáků na zimu ve třídách – realizace výměny oken
Mgr. Franěk – prosba o apel na žáky v rámci dalšího pracovního zařazení
v zařízeních sociálních služeb, kde je kritický nedostatek personálu
Ing. Havlíková – možnost dobrovolnictví v sociálních zařízeních formou
kroužku žáků pod vedením pedagoga.
Mgr. Andělová – neutěšené podmínky pro zázemí i výuku v šatně žákyň

Přílohou zápisu je prezenční listina.

Zapsala dne 16. 12. 2019
Mgr. Ivana Andělová, předsedkyně ŠR
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Prezenční listina:
zástupce pedagogů
Mgr. Ivana Andělová
Mgr. Karel Samuel

………………………………….
………………………………….

zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Eliška Čurdová (SŠ)
………………………………….
David Jeřábek (SŠ)

………………………………….

Za spolupracující organizaci ZD Čechtín
Pavel Navrkal

…………………………………

zástupce zřizovatele
Mgr. Pavel Franěk

……………………………………

Host
Ing. Lenka Havlíková

………………………………………

