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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 12. 06. 2012 

___________________________________________________________________________

____ 

Datum:  12. 06. 2012 

Čas:   14.00 – 16. 20 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni:  

Ing. Vladimír Jirka 

Jan Sűndermann 

Ing. Jaroslav Šitina 

Blanka Vašková 

              Ing. Luděk Vanický – omluven 

  Jakub Lassig - omluven 

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, jako hosta uvítal předseda Ing. Košťála-

ředitele školy. Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 

 

K bodu 1  

Schválení programu 

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými. 

 

K bodu2   

Uvedení nových členů školské rady. 

Jako nový člen byla uvedena jako zástupce nezletilých žáků Ing. Vašková, Ing. Luděk 

Vanický a Jakub Lassig byli omluveni. 

 

K bodu 3  

Schválení změn školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na 

školní rok 2012-2013,vyplývajících z potřeb školy a v souvislosti se státní maturitou. 

Školské radě byl předložen návrh školního řádu a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků. Navrhované změny byly přehledně vyznačeny v předložených dokumentech a ředitel 

školy Ing. Košťál vysvětlil význam navrhovaných změn. Ing. Vašková v části kázeňských 

opatření snížení počtu hodin, za které je žákům udělena důtka a Ing. Jirka specifikovat 

podmínky pro vyloučení žáka ze školy v době podmínečného vyloučení ze školy. Přes 

připomínky k výše uvedeným bodům byl návrh ředitele ponechán v původním znění s tím, že 

rada řediteli školy ukládá provést podrobnější analýzu důsledků případných změn. 

 



O schválení bylo hlasováno – Změny školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků na školní rok 2012-2013 , vyplývajících z potřeb školy a souvisejících 

předpisů byly schváleny všemi přítomnými. 

 

  

 

K bodu 4  

Projednání čerpání rozpočtu školy za rok 2011. 

O informaci byl požádán ředitel školy Ing, Košťál, který všem přítomným předložil tabulky 

s finanční rozvahou nákladů, tvorbu a čerpání investičního fondu atd. K tvorbě a čerpání 

fondu poskytl podrobný výklad a zodpověděl dotazy přítomných členů.  

 

K bodu 5 

Informace o přidělených finančních prostředcích na rok 2012 (porovnání 2011-2012   

včetně mzdových prostředků) 

Informaci poskytl ředitel školy, který vysvětlil způsob tvorby mzdových prostředků a jejich 

závislost na počtu žáků školy. Vysvětlil přítomným možnosti školy zachovat mzdy 

pracovníků při nižší počtu žáků a prognózu na příští období. 

 

K bodu6  

Stručná informace o realizaci některých akcí (využití výpočetní techniky ve výuce    

    v budově školy, digitální škola, Vážní ul., Kručinky atd.  

Ing. Šitina otevřel téma digitalizace jednotlivých pracovišť školy a problémy s tím spojené. 

Ředitel školy si je určitých nedostatků vědom a informoval o jejich urychleném řešení přes 

firmu Magnalink.   

 

K bodu 7 

Diskuse, projednání došlých podnětů a připomínek k činnosti školy, stanovení    

    další činnosti školské rady na následující období, různé. 

 

Pokud nedojde k mimořádným skutečnostem, proběhne další zasedání školské rady 

v říjnu  2012 s programem schválení výsledků hospodaření školy a příp. další aktuální témata. 

Některým členům školské rady končí volební období.  Školská rada proto ukládá  řediteli 

školy zajistit doplňující volby do školské rady. Ing. Šitina poděkoval všem přítomným za 

účast a příspěvky a jednání ukončil v 16.30.  

 

 

Zapsal: Jan Sűndermann 

 

 


