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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 27. 06. 2013 

_______________________________________________________________________________ 

Datum:  27. 06. 2013 

Čas:   14.00 – 15.10 

Místo:  malá zasedací místnost 

 

Školská rada:  

Přítomni:  

  Ing. Luďek Vanický 

Bc. Zdeněk Kessler 

Ing. Jaroslav Šitina 

  Ing. Vladimír Jirka   

Nepřítomni:    Ing. Blanka Vašková- omluvena 

p. Jakub Lassig - omluven 

Hosté:             Ing. Vladislav Košťál – ředitel školy 

________________________________________________________________________________Školsko

u radu v souladu se školským zákonem zahájil Ing. Ladislav Košťál ředitel školy. Uvítal všechny přítomné. 

1. Schválení programu, volba zapisovatele. 

2. Oznámení výsledků voleb, volba předsedy a místopředsedy školské rady. 

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

    školní rok 2012-2013 

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

    další činnosti školské rady na následující období, různé. 

Průběh jednání: 

 K bodu1   

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými. 

Byla zkonstatována usnášeníschopnost zasedání. Zapisovatelem byl stanoven Bc. Zdeněk Kessler, 

ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslav Šitina  

 K bodu 2   

Volba předsedy a místopředsedy 

Byli zvoleni: předsedou školské rady   p. Ing. Jaroslav Šitina 

                       místopředsedou školské rady   Bc. Zdeněk Kessler  

O schválení bylo hlasováno – volba byla schválena všemi přítomnými.  

 

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 v 

diskuzi na téma studijní průkaz v elektronické podobě, řešení absence žáků větší,  

než 25% , omlouvání žáků starších 18 let, přezouvání žáků, kouření atd. vysvětlil význam navrhovaných 

změn.) 

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

školní rok 2013-2014 , vyplývajících z potřeb školy a souvisejících předpisů byly schváleny všemi 

přítomnými. 
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K bodu 4  

O informaci o přidělených finančních prostředcích na rok 2013 (porovnání roku 2012 a 2013včetně 

mzdových prostředků). V diskuzi, které se účastnili všichni přítomní, se jednalo o: 

 - účasti na projektech -  v podstatě jediná možnost, jak v současné době doplnit a vylepšit      

              vybavení učeben a dílen školy (nedostatek finančních prostředků). 

 - projednání výsledků inspekce – vysvětleno panem ředitelem, proč nebyly zveřejněny       

výsledky inspekce u jednotlivých členů pedagogického sboru. 

Ředitel školy byl opětovně požádán, aby veškeré materiály předkládané školské radě ke schválení 

předkládal včas v souladu s jednacím řádem rady.          

 

 

Pokud nedojde k mimořádným skutečnostem, proběhne další zasedání školské rady koncem měsíce 

října 2013 s programem schválení výroční zprávy ,vyplývajících z potřeb školy schválení výsledků 

hospodaření školy a příp. další aktuální témata. Členu školské rady volenému z řad zletilých žáků skončilo 

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 15.10.  

 
Zapsal: Bc. Zdeněk Kessler 

 


