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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 21. 10. 2008 

___________________________________________________________________________
____ 

Datum:  21. 6. 2008 
Čas:   15.00 – 16. 30 
Místo:  malá zasedací místnost 
Školská rada:  
Přítomni: pí. Lenka Pilařová 

Ing. Vladimír Jirka 
Ing. Jaroslav Šitina 
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 p. Lukáš Bouček a ověřovatelem zápisu byla stanovena pí. Lenka 
Pilařová. 
Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 
 
K bodu 1  

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007–08 
Vysvětlení podal ředitel Ing. Košťál a na požádání je doplnil podrobnějšími informacemi. 
 
O schválení bylo hlasováno – Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-08 - 
schválena                
                                                všemi přítomnými. 
K bodu 2 

Informace o současném stavu a koncepčním záměru rozvoje školy. 
v souvislostech krátce hovořil o realizaci záměru SOV ve skladištní oblasti a zamýšleném 
„centru odborné přípravy“. Předložil k nahlédnutí zpracovanou dokumentaci a zodpověděl 
přítomným dotazy. Informace byly dostatečné a umožnily získat přehled o současném stavu.     
 
K bodu 3  

Stručné hodnocení činnosti školské rady za volební období, 
Ing. Ladislav Košťál poděkoval všem přítomným za práci v uplynulém volebním období a 
požádal p. Ing. Jirku o případnou účast ve školské radě v dalším volebním období. Pro časové 
zaneprázdnění svoji účast na zasedání ukončil.    
 
K bodu 4 

Diskuse, projednání došlých podnětů a připomínek k činnosti školy, stanovení 
programu školské rady na následující období, různé. 



Další diskuse se týkala činnosti rady v dalším volebním období. Přítomní si projednali 
možnost lepší spolupráce rady a vedení školy při předávání podnětů, vyplývajících z 
konkrétních situací v životě školy. Jednání ukončil Ing. Šitina v 16.30.  
 
Zapsal: p. Lukáš Bouček 
Zápis ověřili: Pí. Lenka Pilařová,  
 


