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Školská rada při Odborném učilišti, Křenovice 8, 752 01 Kojetín

Jednání školské rady č. 3/2010
ze dne 29.09.2010
Přítomni:

členové ŠR:

Mgr. Jitka Krčková
Hana Buchtová
Mgr. Ing. Jaromír Dvořák

ostatní:

Mgr. Josef Plesník, ředitel školy

Program:
1. Zahájení
2. Projednání předložených dokumentů
1. Zahájení
Jednání ŠR zahájil ředitel školy Josef Plesník a přivítal jednotlivé členy ŠR.
2. Projednávání předložených dokumentů
2.1. Seznámení se školními vzdělávacími programy pro obory vzdělání na škole zařazené do
výuky od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem:
- 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
ŠVP Kuchař
- 66-51-E/01 Prodavačské práce
ŠVP Prodavač
- 41-52-E/01 Zahradnické práce
ŠVP Zahradník, aranžér
- 29-51-E/02 Potravinářské práce
ŠVP Pekař
Členové školské rady se seznámili s obsahem výše uvedených školních vzdělávacích programů a k jejich znění nemají připomínky.
Usnesení č. 3.1/2010
Školská rada se seznámila s obsahem školních vzdělávacích programů Kuchař, Prodavač,
Zahradník, aranžér, Pekař od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem a k jejich znění nemá připomínky.
2.2. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010
Členové školské rady projednali a schválili výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2009/2010 a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 3.2/2010
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010.
2.3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011
Členové školské rady projednali návrh rozpočtu školy na rok 2011 a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 3.3/2010
Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2011.

Předseda ŠR:

Mgr. Ing. Jaromír Dvořák

Originál zápisu je uložen u předsedy školské rady.
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USNESENÍ č. 3/2010
ze zasedání školské rady OU Křenovice konaného dne 29.09.2010

3.1/2010
Školská rada se seznámila s obsahem školních vzdělávacích programů Kuchař, Prodavač, Zahradník, aranžér, Pekař od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem a k jejich
znění nemá připomínky.
3.2/2010
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2009/2010.
3.3/2010
Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2011.

Předseda ŠR:

Mgr. Ing. Jaromír Dvořák …………………………………

Originál zápisu je uložen u předsedy školské rady.

