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Zápis č. 2 ze zasedání školské rady 

 
Datum konání: 

4. 10. 2018, od 11 h v prostoru ředitelství, Kollárova 445, Lanškroun 

 

Přítomni členové rady: 

Ing. Bc. Vladimír Štefančík, Mgr. Eva Dadáková 

 

Host: 

Ing. Jaroslav Novák - ředitel školy 

 

Program jednání školské rady: 

 Vyhlášení voleb do školské rady – člen za zákonné zástupce nezletilých žáků  

 Seznámení s chodem školy a událostmi na škole  

 

1. Vyhlášení voleb do školské rady – člen za zákonné zástupce nezletilých žáků  

Na druhém zasedání byli přítomní členové informováni o vyhlášení voleb do školské rady na 

funkci člena za zákonné zástupce nezletilých žáků. Volby proběhnou nejpozději do 30.11. 

2018. a budou veřejně vyhlášeny ředitelem školy.  

 

2. Seznámení s chodem školy a událostmi na škole 

Školská rada: 

 Byla seznámena s organizačním systémem školy a s počtem žáků. 

 Den otevřených dveří na naší škole proběhne 19.10., 23.11., 24. 11. 2018 a 12. 1. 2019.  Škola  

se prezentuje také na burzách středních škol. 

 Seznámení s blížící se revizí RVP.  

 Od 15. 10. 2018 bude na budově Lidická 199 probíhat kompletní rekonstrukce toalet do 10. 

12. 2018.  

 Schválila bez připomínek školní řád školy platný od 1. 10. 2018 a hodnocení žáků, projednala 

návrhy úprav ustanovení školního řádu a schválila je. 

 Byla informována o modernizaci, rekonstrukci a financování (investice) budovy „Střelnice“.  

 Informace o odloučeném pracovišti pro obor Nástrojař ve firmách: Isolit-Bravo Jablonné nad 

Orlicí a Schaeffler Lanškroun.  

 Projednala a jednomyslně schválila předloženou Výroční zprávu č. 25 za školní rok 

2017/2018. 

 Stanovila termín 3. jednání na 6. 12. 2018 v 11 hodin. 

 

Zasedání školské rady bylo ukončeno v 12 hodin. 

 

Příloha: 

- Školní řád 

- Výroční zpráva č. 25 

 

 

 

 

V Lanškrouně 16. 10. 2018       Mgr. Eva Dadáková 

                      předseda školské rady 

                                                                                          
 


