
Zápis 
ze zasedání školské rady dne 6. 6. 2007 

___________________________________________________________________________
____ 

Datum:  6. 6. 2007 
Čas:   15.00 – 17. 30 
Místo:  malá zasedací místnost 
Školská rada:  
Přítomen: pí. Lenka Pilařová 

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

             Ing. Miloslav Nejedlý 
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 konstatována 
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 dle programu. 
 
K bodu 1 
- Dodatek školního řádu školy Doplnil Ing. Šitina. Vysvětlení podal ředitel Ing. Košťál  
O schválení bylo hlasováno – Změny školního řády byly schváleny všemi přítomnými. 
 
K bodu 2 
- Změny pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy. 
O schválení bylo hlasováno – Změny pravidel pro hodnocení byly schváleny všemi 
přítomnými. 
 
K bodu 3  
- Výroční zpráva. Předloženou zprávu doplnil podrobným výkladem ředitel Ing. Košťál.  
Pohled zřizovatele na obor školství vysvětlil Ing. Nejedlý. Dále se jednalo o možnosti 
zjednodušení rozpočtových pravidel pro školy – Ing. Nejedlý, Ing. Jirky a Ing. Košťál. 
O schválení bylo hlasováno – Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými. 
 
K bodu 4 
- Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2007 
Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2007. Ředitel školy Ing. Košťál 
odpověděl v diskuzi na dotazy 
  
K bodu 5 
- Informace o koncepčních záměrech rozvoje školy. 
Ředitel školy Ing. Košťál doprovodil komentářem předložený materiál „Koncepční záměry 
rozvoje školy“. 



 
 
V diskuzi vystoupili: 

- absolvent školy p. Hrubeš na téma výuky starých technologií ze strany některých 
pedagogů  

- Ing. Jirka vyslovil stanovisko potřeby revize osnov jednotlivých předmětů 
- Ing. Nejedlý o nutnosti řešení problému „Teorie versus praxe“ 
- P. Pilařová – vyslovila názor na obnovu některých zastaralých zařízení ve školních 

dílnách (mínění některých žáků školy) 
Podrobné vysvětlení podal ředitel Ing. Košťál, který uvedl, že dotčená zařízení jsou přes svoje 
stáří v dobrém technickém stavu a plně funkční.  
Diskuze: 
Ing. Šitina-vyslovil se k nutnosti výměny zastaralého PC vybavení v některých učebnách a 
domově mládeže akutní potřebě výměny serveru. Připojil se absolvent Hrubeš s podobným 
názorem. Vysvětlení podal ředitel Ing. Košťál. Situaci se pokusí řešit Ing. Košťál a Ing. Šitina 
za pomoci KÚ. 
 
Závěr.       
- Ing. Šitina poděkoval Ing. Košťálovi za spolupráci při zřízení internetových stránek školské 
rady. 
- Ing. Šitina poděkoval členovi školské rady panu Hrubešovi za práci v radě (zástupce 
zletilých) 
Forma činnosti školské rady se jeví jako optimální, předpokládaný termín dalšího zasedání 
bude v říjnu či listopadu 2007.  
 
 
Zapsal: Bc. Rudolf Dus 
 
Zápis ověřili: Pí. Lenka Pilařová    
 
 
 

 

 


