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Zápis 
ze zasedání školské rady dne 30. 10. 2007 

___________________________________________________________________________
____ 

Datum:  30. 10. 2007 
Čas:   15.30 – 17. 30 
Místo:  školící středisko 
Školská rada:  
Přítomni: pí. Lenka Pilařová 

Ing. Vladimír Jirka 
Ing. Jaroslav Šitina 

             Ing. Miloslav Nejedlý 
Neřítomen:     Bc. Rudolf Dus 
 
Hosté:   Ing. Ladislav Košťál  ředitel školy 
 
Průběh jednání: 
Zahájení školské rady bylo po dohodě s přítomnými odloženo na z 15.00 na 15.30 a 
přemístěno do prostoru školícího střediska školy. Důvodem byla zajímavá prezentace o 
výstavbě budov Regiocentra Nový pivovar, kterou zajistil Ing. Nejedlý. 
Školskou radu zahájil v souladu se školským zákonem Ing. Jaroslav Šitina. Uvítal všechny 
přítomné členy rady a jako hosta Ing. Košťála-ředitele školy. Byla zkonstatována 
usnášeníschopnost zasedání a schválen byl program zasedání dle pozvánky. Dále byli 
stanoveni zapisovatel a ověřovatel zápisu. 
Zápis z jednání provedl Ing. Jaroslav Šitina, ověřovatelem byla stanovena paní Lenka 
Pilařová 
Jednání pokračovalo projednáváním jednotlivých bodů programu. 
 
K bodu 1  

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-07 
Vysvětlení podal ředitel Ing. Košťál a doplnil je podrobnějšími informacemi. 
O schválení bylo hlasováno – Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-07 - 
schválena                
                                                všemi přítomnými. 
K bodu 2 

Projednání přípravy akcí v rámci 50. výročí založení školy. O tomto tématu hovořil 
ředitel školy Ing. Košťál. Seznámil přítomné se způsobem oslovení veřejnosti a hlavně 
sponzorů a citoval s připravované korespondence.  
 
K bodu 3  

S aktuální situaci ve škole seznámil ředitel školy Ing. Košťál. 
 
K bodu 4 

V závěru poděkoval Ing. Šitina všem přítomným za účast, zvláště pak řediteli školy za 
podrobné informace a vysvětlení k prvnímu a druhému bodu programu a Ing. Nejedlému za 
zprostředkování zajímavé prezentace o výstavbě nového sídla Krajského úřadu v rámci 
rekonstrukce bývalého pivovaru 

Pokud nedojde k mimořádným skutečnostem, proběhne další zasedání školské rady 
v roce 2008. Stanovení činnosti školské rady na následující období, různé - Informace 
koncepčních záměrech rozvoje školy. 
Zapsal: Ing. Jaroslav Šitina 
Zápis ověřili: Pí Lenka Pilařová,  


