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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 23. 10. 2013 

_______________________________________________________________________________ 

Datum:  23. 10. 2013 

Čas:   14.00 – 16. 45 

Místo:  malá zasedací místnost 

Školská rada:  

Přítomni Ing. Vladimír Jirka   

  Ing. Blanka Vašková 

Ing. Vladimír Jirka 

Bc. Zdeněk Kessler 

Ing. Jaroslav Šitina 

               

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 Bc. Zdeněk Kessler.  

 

 K bodu 1. 

Aktuální situace ve školské radě, příspěvky členů rady. 

Ředitel školy konstatoval, že přes slabší úroveň žáků přijímaných ze ZŠ, která se odráží v jejich dalším 

studiu, je velice důležitá, průběžná práce žáka a s ní související studijní výsledky, nikoliv pouze známka ze 

závěrečného opravného termínu, který ospravedlňuje postup žáka do dalšího ročníku. 
Dále radu informoval, že volba zástupce zletilých žáků proběhne v nejbližší době.  

 
 

 K bodu 2. 

Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2012-2013.  

Předseda školské rady požádal ředitele školy o výklad k plnění hlavních ukazatelů.  

Ing. Jirkovi odpovídal na dotaz nesrovnalosti v počtech přihlášených a skutečných počtech přijatých žáků. 

Podal přehled oborů vzdělávání na škole a zdůraznil vazbu na potřeby trhu práce a reakci ŠVP na tyto 

potřeby. 

Informoval o menším počtu přijatých žáků a zároveň i na důsledky např. potřebě úpravy odměňování 

pedagogických pracovníků školy.   

Předané informace byly dostatečné a poskytly přehled o současném stavu čerpání finančních prostředků. O 

předložené zprávě se hlasovalo. Předseda poděkoval řediteli za poskytnuté informace a s hostem se 

rozloučil. 

 

O schválení bylo hlasováno – výroční zpráva školy za školní rok 2012-2013 byla schválena všemi 

přítomnými. 
 

  

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

K bodu 3. 

Diskuse 

 Na návrh ing. Vaškové projedná předseda školské rady s ředitelem školy možnost zajištění výuky 

německého jazyka na škole za předpokladu, že náklady rozšíření výuky budou hradit rodiče žáků.  

 V další diskuzi se Ing. Jirka dotázal na způsob, jakým bude provedena úprava platů pedagogických 

pracovníků k 1. 1. 2014, o které se ředitel školy zmínil v předchozím jednání.  

Téma zůstalo otevřené pro nedostatek informací. 

 Ing. Vašková reagovala na příspěvek p. ředitele názorem, že škola nemůže nahrazovat 

nezastupitelnou roli rodiny ve výchově žáka, může ji pouze doplňovat. 

 Členové rady požádali předsedu, aby na příštím jednání rady byly projednávané materiály  

k dispozici v písemné podobě. 

Pokud nedojde k mimořádným událostem, proběhne doplnění členů školské rady. 

Další zasedání školské rady bude v květnu, nebo začátkem června 2014 s programem schválení změn 

školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vyplývajících z potřeb školy a 

souvisejících předpisů. Jednání ukončil Ing. Šitina v 16.45.  

 

Zapsal: Bc. Zdeněk Kessler   

 


