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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 24. 06. 2008 

_______________________________________________________________________________ 
Datum:  24. 06. 2008 
Čas:   15.00 – 16. 30 
Místo:  školící středisko 
Školská rada:  
Přítomni: pí. Lenka Pilařová 

Ing. Vladimír Jirka 
Ing. Jaroslav Šitina 

             Ing. Miloslav Nejedlý 
Bc. Rudolf Dus 

                       Lukáš Bouček 
Hosté:   Ing. Ladislav Košťál   ředitel školy 
 
Průběh jednání: 
Školskou radu v souladu se školským zákonem zahájil Ing. Jaroslav Šitina. Uvítal všechny přítomné 
členy rady a jako hosta Ing. Košťála-ředitele školy. Byla zkonstatována usnášeníschopnost 
zasedání. 
Byl schválen program zasedání dle pozvánky a provedeno stanovení zapisovatele a ověřovatele 
zápisu. 
Zapisovatelem byl stanoven Bc. Rudolf Dus a ověřovatelem zápisu byla stanovena pí. Lenka 
Pilařová. 
Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 
 
K bodu 1  
Schválení změn školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyplývajících 
z potřeb školy a souvisejících předpisů. 
Ředitel školy Ing. Košťál vysvětlil význam navrhovaných změn ve školním řádu a pravidlech pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Podrobně hovořil na téma zákazu kouření v prostorách školy 
a okolí, zákazu používání mobilních telefonů během výuky a o ochraně majetku školy.  
O schválení bylo hlasováno – Změny školního řády byly schváleny všemi přítomnými. 
 
K bodu 2 
Projednání čerpání rozpočtu školy za rok 2008 
Ředitel školy Ing. Košťál informoval o čerpání finančních prostředků ( k 30. 4. 2008 + 145tis.Kč) a 
v souvislostech krátce hovořil o realizaci záměru SOV ve skladištní oblasti a zamýšleném „centru 
odborné přípravy“. 
Předané informace byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu.     
 
K bodu 3  
Informace o současném stavu a koncepčním záměru školy ve využití výpočetní techniky. 
Ředitel školy Ing. Košťál poskytl informace o rozšiřování a koncepci v blízké budoucnosti. Dále 
Ing. Šitina doplnil o opatřeních již provedených a výsledku rozvoje IT v návaznosti na mimořádnou 
dotaci. Jedná se o potřebu rozšíření IT na domov mládeže (včetně možnosti bezdrátového připojení) 
a dílny „Krušinky“. 
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K bodu 4 
Diskuse, projednání došlých podnětů a připomínek k činnosti školy, stanovení programu školské 
rady na následující období, různé 
Vystoupili: 
Ing. Košťál – potřeba maximální spolupráce všech pracovníků školy na snaze o získání grantů, 
včetně spolupráce na projektech EU. Škola jako subjekt tento druh prostředků získá obtížně.   
Ing. Šitina se spojí s Ing. Nejedlým ve věci projednání dalších možností pomoci škole v oblasti IT. 
Ing. Košťál – odpověděl na dotaz Ing. Jirky o řešení hrubých kázeňských přestupků žáků školy a 
dalších patologických jevů. 
Ing. Košťál požádal předsedu školské rady o svolání školské rady ke schválení výsledků 
hospodaření školy do 30. 10. 2008. 

 
Pokud nedojde k mimořádným skutečnostem, proběhne další zasedání školské rady v říjnu  

2008 s programem schválení výsledků hospodaření školy a příp. další aktuální témata. Jednání 
ukončil Ing. Šitina v 16.30.  
 
Zapsal: Bc. Rudolf Dus 
Zápis ověřili: Pí Lenka Pilařová,  
 

 
 


