
Zápis ze zasedání školské rady dne 16. 6. 2022  

Členové ŠR:  

Předseda ŠR – Jan Schindler (za pedagogy) – přítomen  

Mgr. František Lufinka (za zřizovatele) – omluven  

Ivan Kalousek (za zřizovatele) – přítomen  

Jaromír Rubák (za zákonné zástupce a zletilé žáky) – přítomen  

Adéla Suchardová (za zákonné zástupce a zletilé žáky) – přítomna  

Petr Melichar (za pedagogy) – přítomen  

 

Hosté:  

Mgr. A. Jan Hásek  

Ing. Iva Vosáhlová 

Ing. Jana Dolhi 

 

Program jednání: 

1. Připomínkování a schválení nových ŠVP 

2. Podněty pedagogů, žáků a zákonných zástupců: 

• Podnět žáků – zpracování fotodokumentace žákovských prací 

Předseda školské rady JŠ přivítal přítomné a seznámil je s programem setkání. Informoval o 

zaslání ŠVP a RVP do el. pošty a ověřil si, zda se všichni mohli s materiály seznámit. Zmiňuje 

termíny pro schválení nových ŠVP. 

 

Bod 1) 

I. Vosáhlová: ŠVP byly přepracovány do nových ucelených dokumentů, tím se eliminovaly 

chyby vznikající opravováním a doplňováním ŠVP starých. 

J. Hásek: ŠVP se také přizpůsobovaly novému dokumentu pro vzdělávání – Strategii 2030+ 

I. Vosáhlová aj. Dědková: Pochválily součinnost a poděkovaly za spolupráci spolupracujícím 

pedagogům při přípravě podkladů a jednotlivých částí ŠVP. 

JS: Vyvolává hlasování ke schválení znění nových ŠVP (TS, PD, DS). Hlasováním byl dokument 

schválen všemi přítomnými členy školské rady (5-0-0). 

Bod 2) 

Zástupkyně za zletilé žáky A. Suchardová podotýká, že součástí ŠVP je vizuální prezentace 

prací žáků, a to také formou fotografické dokumentace. Po celou dobu svého členství v radě 

SUPŠS vznášela požadavek žáků na možnost zhotovení této formy prezentace (např. i pro 

možnost zhotovení portfolia pro přijímací zkoušky na VŠ), nemá však pocit, že by došlo k po-

sunu. Sama fotografuje, některým spolužákům pomáhala se zhotovením takového portfolia. 

Někteří žáci by tedy byli schopni se postarat sami, ale nemají kde. 

JH: Fotokomoru a zařízení má na starost určený pedagog, nemůže být volně přístupná, peda-

gogové jednotlivých ateliérů nejsou odborníky na fotografii.  



JD: Mediální prezentace byla dříve součástí výuky ICT, do ŠVP se nyní navrací jako sebepre-

zentace, jejíž součástí má být i fotografie. 

AS: V oblasti ŠVP ale nedochází k jeho naplnění. 

JH: Bude řešit s dotyčnými pedagogy a s výtvarnou komisí.  

IK: Dotaz, jakou formu má tato foto prezentace mít. Zda se má jednat o fotografii umělec-

kou, či dokumentární. 

Dle většiny zainteresovaných spíše dokumentární (portfolio). 

JH: V tomto bodě ŠVP v současné době není optimálně naplňováno, řešení se nabízí v DVPP, 

a to v zajištění zdokonalení odborných kompetencí v tomto směru u všech výtvarníků, tzn. 

kurz fotografie. 

IK: Navrhuje jména fotografů věnujících se tomuto druhu fotografie. 

JS: Poděkoval končícím členům školské rady s. Adéle Suchardové (za zletilé žáky) a p. Jaro-

míru Rubákovi (za nezletilé žáky) za jejich aktivní působení a věcné příspěvky do diskusí.  

Vznesl požadavek k vedení školy na vyhlášení termínu voleb do ŠR za zletilé a nezletilé žáky. 

JH: Bere na vědomí, termín předpokládá začátkem září 2022. 

 

 

Zapsal: Petr Melichar  

Ověřil: Jan Schindler 

 

 


