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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 25. 10. 2011 

___________________________________________________________________________

____ 

Datum:  25. 10. 2011 

Čas:   14.00 – 15. 30 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni: Ing. Miloslav Nejedlý 

Ing. Vladimír Jirka 

Jan Sűndermann 

Ing. Jaroslav Šitina 

               

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 Jan Sűndermann, 

 

K bodu 1.   

Projednání aktuální situace ve škole. 

 

Na členství ve školské radě rezignoval ke dni 31. 10. 2011 pan Ing. Miloslav Nejedlý 

z důvodu odchodu do důchodu. Členem rady přestala být dle č. 3, odst. 2 jednacího řádu 

školské rady Růžena Špačková stejně jako v minulosti Stanislav Adámek - zástupci 

nezletilých žáků-oba ukončili studium. Ředitel školy bude požádán o vypsání doplňujících 

voleb. 

V obecné poloze byla vedena diskuze o mzdové politice školy, konkrétně odměňování 

pedagogů, mimořádných odměnách atd. 

Na otázku zástupců zřizovatele, kde chybějí nejvíce peníze ve výuce, se jednalo jednak o 

zastaralé výpočetní technice na škole i o zastaralém zařízení na měření geometrie vozidel ve 

školním autoservisu.   

 

K bodu 2 

Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2010-2011.  

 

S předloženou výroční zprávou se přítomní seznámili již před jednáním školské rady. Ing. 

Nejedlý hodnotil dosažené výsledky jako velmi dobré. Výklad k jednotlivým bodům podal 

ředitel Ing. Košťál, kterého jako hosta uvítal předseda.  



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

prostředků. O předložené zprávě se mohlo hlasovat. 

  

O schválení bylo hlasováno – výroční zpráva školy za školní rok 2009-2010 byla schválena 

všemi přítomnými. 
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K bodu 3 

 Informace o provedených stavebních úpravách na budovách školy  

 

Informace o stavebních úpravách přednesl Ing. Košťál. Stavební úpravy na Centru 

odborné přípravy na Slezském předměstí jsou dokončeny. Ukončeny jsou i práce na zateplení 

budov ve Vocelově včetně výměny oken.  

 

K bodu 4  

Diskuze, stanovení činnosti školské rady, na příští období, různé 

 

Zdárně se vyvíjejí práce v rámci projektů Sonda, 10 lekcí techniky, Leonardo (SNR), projekt 

Škoda – Bosch – Scania atd. Aktivita školy ve všech projektech byla kladně hodnocena 

zástupci zřizovatele.   

Ředitel školy navázal na diskuzi ad.bod 1 a vysvětlil opatření ve mzdové oblasti, která bylo 

nutné provést v souvislosti se sníženým počtem žáků. 

 

O vypsání doplňujících voleb tímto žádá ředitele školy předseda školské rady. 

 

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

bude další zasedání školské rady v květnu nebo červnu 2012 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 15.30.  

 

Zapsal: Jan Sűndermann   

 

 

 

 


