
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Schulzovy sady ze dne 3.6.2009 
 
Přítomni: pan Pavel Link, Bc. Karolína Hojná, Mgr. Petr Vojtěch, PharmDr. Roman 
Chaloupka, Mgr. Jana Jebousková, Mgr. Helena Seitlová, Mgr. Ivana Kwiecienová 
 
Omluveni: pan Tomáš Krebs, Ing. Petr Mrázek 
 
Hosté: ředitel školy Mgr. Josef Sedláček, zástupce ředitele Mgr. Ivan Jugl, účetní paní 
Marcela Sulíková  
Jednání školské rady vedla Mgr. Jana Jebousková. 
Program: 1. Seznámení s hospodařením školy za rok 2008 
                2. Nový studijní program Cestovní ruch 
                3. Aktuální výsledky školy 
                4. Různé 
 1. Paní účetní Marcela Sulíková seznámila přítomné s hospodařením školy za rok 2008. 
Zpráva obsahovala údaje o dotacích, investicích, doplňkové činnosti, fondech organizace. 
 
.2.Pan zástupce Mgr. Ivan Jugl seznámil s novým studijním programem Cestovní ruch 
(dodatek č.2 k ŠVP), který bude zaveden od školního roku 2009-2010. Byly předneseny 
důvody zřízení, výhody oboru, byl zmíněn učební plán předmětů. Členové rady se k programu 
vyjadřovali, byly zodpovězeny dotazy. Např.Přijímání do oboru, možnost případného 
přestupu do jiné paralelní třídy v rámci školy. Mgr. Vojtěch nabídl případnou spolupráci mezi 
školami. 
 
3. Pan ředitel seznámil s aktivitami školy ve školním roce 2008-2009.  Akademie, zvyšující se 
naplněnost v prvních třídách, vyřešení dopravní situace v Legionářské ulici, na stránkách 
školy byly pro rodiče zveřejněny rozvrhy všech tříd., probíhalo ověřování a ladění ŠVP,byly 
sepsány čtyři projekty, došlo ke zlepšení služeb ve školní jídelně –výběr a placení obědů přes 
internet. 
Během roku probíhalo plnění strategických cílů školy, proběhlo velké množství doplňkových 
akcí, škola má dobrou vybavenost a využívání ICT techniky.Škola se stabilizovala. 
 
4.Různé 
Je věcí Unie rodičů jaká pravidla si zvolí při nákupech. 
Budoucí šesté ročníky budou ve čtyřech třídách (obor matematický, přírodovědný, 
ekologický, cestovního ruch). 
 
Usnesení: Rada byla seznámena a vyjádřila se k hospodaření školy za rok 2008, s novým 
studijním programem Cestovní ruch a aktuálními výsledky školy. 
Další jednání rady proběhne v polovině září 2009. 
 
 
 
místopředsedkyně Jana Jebousková                    zapsala Ivana Kwiecienová 


