
 

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 28. 6. 2006 

___________________________________________________________________________
____ 

Datum:  26. 06. 2006 
Čas:   16.00 – 17. 30 
Místo:   malá zasedací místnost 
Školská rada:  pí Lenka Pilařová 

Ing. Miloslav Nejedlý 
Ing. Vladimír Jirka 
Ing. Jaroslav Šitina 
Bc. Rudolf Dus 
p. Jakub Hrubeš 

Hosté:   Ing. Ladislav Košťál  ředitel školy 
Program: 
1. Uvítání 
Školskou radou v souladu se školským zákonem zahájil a nadále vedl Ing. Jaroslav Šitina. 
Stanovení zapisovatele a volba ověřovatele zápisu. 
Zapisovatelem byl stanoven Bc. Rudolf Dus. 
Ověřovateli zápisu byly zvolení p. Jakub Hrubeš a pí. Lenka Pilařová. 
 
2. Informace o výroční zprávě za rok 2004-05 
Zpracovává se pro potřeby zřizovatele školy, ale je určena nejširší veřejnosti. Tato zpráva 
vyla zpracována ještě před vznikem školské rady a vyjádřil se k ní ředitel školy.  
Rada bere předloženou zprávu na vědomí a navrhuje její umístění na webových stránkách. 
 
3. Schválení školního řádu a případně návrh jeho změny.  
O vzniku školního řádu, jeho projednání po úsecích školy se podrobně vyjádřil ředitel školy. 
Dotazy byly zodpovězeny. 
O schválení bylo hlasováno – školní řád byl schválen. 
 
4. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy a výchovná opatření 
případně návrh jeho změny. 
Ředitel školy seznámil přítomné s celkovou koncepcí dokumentu a zodpověděl dotazy. 
O schválení pravidel bylo hlasováno – pravidla byla schválena. 
 
5. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce z května 2006. 
Předloženou zprávu bere školská rada na vědomí.  
 
6. Stanovení činnosti školské rady na následující období. 
Podněty pro činnost rady v dalším období budou uzavřeny během měsíce září. 
 
7. diskuse, různé. 
Byla diskutována problematika šikany ve školství jako takovém a konkrétní případy, řešené 
v SOŠ a SOU včetně prevence a jejího významu.  



Ředitel SOŠ a SOU přislíbil zřízení webových stránek školy.  
 
Zapsal: Bc. Rudolf Dus 
 
Zápis ověřili: Pí Lenka Pilařová, Jakub Hrubeš    
 


