
 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové 
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové, tel: 495212861, fax: 495212770, http: www.sosasou-vocelova.cz 

 

Zápis 
ze zasedání školské rady dne 29. 10. 2014 

_______________________________________________________________________________ 

Datum:  29. 10. 2014 

Čas:   10.00 – 11. 35 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni Ing. Luďek Vanick   

  Ing. Vladimír Jirka 

Bc. Zdeněk Kessler 

Ing. Jaroslav Šitina 

Omluveni: Ing. Blanka Vašková 

pan. Dominik Rudlof             

Hosté:             Ing. Vladislav Košťál – ředitel školy 

________________________________________________________________________________ 

 

Průběh jednání: 

Školskou radu v souladu se školským zákonem zahájil Ing. Jaroslav Šitina. Uvítal všechny  

přítomné členy rady.  

Byla zkonstatována usnášeníschopnost zasedání.  Byl schválen program zasedání dle pozvánky a 

provedeno stanovení zapisovatele. Zapisovatelem byl stanoven Bc. Zdeněk Kessler.  

 

 K bodu 1. 

Aktuální situace ve školské radě, příspěvky členů rady. 

Ředitel školy konstatoval, seznámil přítomné o zahájení propagační kampaně na základních 

školách, za účelem zvýšeného náboru žáků.  Seznámil přítomné s některými konkrétními údaji 

v souvislosti se školami podobného typu. 

 
 

 K bodu 2. 

Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2013-2014.  

Předseda školské rady požádal ředitele školy o výklad k plnění hlavních ukazatelů. Pan 

ředitel podrobněji vysvětlil situaci v oblasti projektů, kde se podařilo se zkvalitnit materiálně 

technické vybavení dílen pro automobilní, instalatérskou a klempířskou odbornost. 

Dále se zmínil o zavádění moderních vyučovacích metod formou modulových vzdělávacích 

programů. 

Ing. Jirkovi ředitel vysvětloval drobné nesrovnalosti v předloženém dokumentu (položky 6, 7, 11 a 

18). Vysvětlení bylo dostačující a nesrovnalosti byly odstraněny.  

O předložené zprávě se hlasovalo. Předseda poděkoval řediteli za poskytnuté informace a s hostem 

se rozloučil. 

 

O schválení bylo hlasováno – výroční zpráva školy za školní rok 2013-2014 byla schválena všemi 

přítomnými. 
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K bodu 3. 

Informace o zajištění finančních prostředků na úpravu mzdových tarifů dle nařízení vlády a výhled 

na další období. 

Na žádost Školské rady ředitel školy informoval o zajištění finančních prostředků na úpravu 

mzdových tarifů dle nařízení vlády. Radu zajímala situace v uplatnění změny nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců v podmínkách naší školy. Panem ředitelem bylo 

potvrzeno, že situace ve spolupráci se zřizovatelem je do konce roku 2014 vyřešena. Výhled na další 

období je ale nejistý a řešením může být další snížení počtu pedagogických pracovníků odpovídající 

počtu žáků.   

Předané informace byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu čerpání finančních 

prostředků. 

 

K bodu 4. 

Diskuse, stanovení činnosti školské rady na následující období, různé. 

 Pokud nedojde k mimořádným událostem, proběhne doplnění členů školské rady. 

Další zasedání školské rady bude v květnu, nebo začátkem června 2014 s programem schválení změn 

školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyplývajících z potřeb školy a 

souvisejících předpisů.  

Jednání ukončil Ing. Šitina v 11.45.  

 

Zapsal: Bc. Zdeněk Kessler   
 

 

 

 


