Zápis ze schůze školské rady
při

SZŠ a VOŠ zdravotnické Karlovy Vary,

Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary,
příspěvková organizace
konané dne 29. 9. 2020

Body jednání:

1.

Přivítání rodičů a ostatních členů školské rady.

2.

Nelson Daka – adoptivní dítě ze Zambie – postoupil do 10. ročníku.

3.

Seznámení školské rady s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok
2019/2020 a s Plánem práce školy na školní rok 2020/2021.

4.

Schválení Rozpočtu školské rady na školní rok 2020/2021 včetně žákovského
příspěvku ve výši 400,- Kč, pro obor OŠ 200,- Kč.

5.

Rozhodování školské rady o žádostech na mimořádné finanční příspěvky na
naplánované i neplánované především kulturní akce studujících, které v rozpočtu na
letošní školní rok nebyly, většinou z důvodu nevyčerpání z rozpočtu ze školního roku
2019/2020 z důvodu COVID-19.
-

Příspěvek na maturitní ples pro jednotlivé třídy bude projednán a schválen na
příštím (ustavujícím) jednání školské rady.

Diskuse:
1.

Školská rada diskutovala o nastavení a výsledcích maturitních zkoušek.

2.

ŠR se dohodla a diskutovala o účelnosti a fungování inkluze a o dopadu inkluze na
vzdělávání žáků nadaných, především s ohledem na distanční výuku z důvodu COVID19.

3.

Školská rada diskutovala o možnosti změny sálu i organizace pro konání maturitního
plesu pro příští školní rok.

4.

Školská rada diskutovala o příspěvku poskytovaném na Charitas pro Nelsona Daku
v rámci Adopce na dálku.

5.

Příští schůzka školské rady – ustavující – se uskuteční v úterý 1. 12. 2020

Usnesení:
1.

Školská rada schválila Rozpočet školské rady na školní rok 2020/2021 s možností úprav
podle situace COVID-19.

2.

Školská rada bere na vědomí závěry Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2019/2020.

3.

Školská rada bere na vědomí bez připomínek Plán práce školy na školní rok 2020/2021.

4.

Školská rada schválila bere na vědomí, že letošní maturitní ples, pokud se vůbec
uskuteční (COVID-19), proběhne v hotelu Ambasador.

5.

Školská rada pověřila předsedkyni ŠR, aby zjistila u Charitas, jak vypadá studium
Nelsona Daka.

Přílohy:
Prezenční listina
Seznam členů školské rady
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Plán práce školy na školní rok 2020/2021
Rozpočet školské rady na školní rok 2020/2021
Zapsala: Mgr. Daniela Vintrová (rukopis přímo na schůzce školské rady)
Ověřila: PaedDr. Zuzana Ledvinová (čistopis se zálohou na počítači)
Předseda: PaedDr. Zuzana Ledvinová
V Karlových Varech dne 29. 9. 2020

Předsedkyně školské rady
výchovná poradkyně

