
 

Z Á P I S  
z 1. zasedání Školské rady SPŠ a SOU Pelhřimov, 

Friedova 1469, ze dne 27. 05. 2015 
  

Přítomni: Mgr. Tomáš Jirsa, Ing. Rostislav Kostka, Mgr. Vladimír Houser,  

Lenka Tilleová, Vlasta Vlčková, Ing. Miroslav Kapoun,  

Ing. Miroslav Houška, Ing. Jiří Poláček 

Omluveni: MUDr. Jiří Běhounek 

Přizvaní: Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy  

 

Program:   
1.) Zahájení   

2.) Kontrola minulého zápisu 

3.) Volba předsedy Školské rady 

4.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 

5.) Různé, podněty členů Školské rady, diskuse, závěr 

 

Průběh jednání: 

1.) Zahájení 

 bylo přítomno 8 členů, tzn., že jednání Školské rady bylo usnášení schopné 

 volba zapisovatele – zapisovatelem navržen a zvolen Mgr. Tomáš Jirsa 

 hlasování – program zasedání Školské rady byl jednomyslně schválen 

2.) Kontrola minulého zápisu 

 proběhlo zhodnocení minulého zápisu – bez výhrad 

3.) Volba předsedy Školské rady 

 přítomnými byl jednomyslně zvolen předsedou Školské rady dosavadní předseda 

Školské rady Ing. Rostislav Kostka 

 

4.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 

 Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 

 Informace o modulu Žákovské knížky (zpřístupnění známek přes internet) - zvýšení 

komunikace s rodiči 

 koncepce širší spolupráce školy s firmami v regionu (včetně dalšího vzdělávání 

pracovníků) 

 informace o novém zaměření oboru Mechanik seřizovač – zaměření pro stroje na 

zpracování plastů 



 
 zhodnocení intenzivnější prezentace školy – projektové dny (návštěva 55 základních 

škol), mozaika středních škol, dny otevřených dveří, mediální podpora školy, podpora 

ze strany vedení města Pelhřimov 

 zhodnocení výsledků státních maturit 

 zhodnocení znovuotevření zrekonstruované jídelny (1150 strávníků, kapacita 1650 

strávníků, od šk.r. 2015/2016 se budou v jídelně stravovat i žáci Gymnázia Pelhřimov) 

 zhodnocení investičních záměrů školy (příprava výměny oken a vstupních vrat 

v budově v Růžové ulici, opláštění tělocvičen, rekonstrukce parkoviště v areálu školy 

ve Friedově ulici, opravy školního dvora v Kamenici nad Lipou) 

 spolupráce se zahraničními školami (Německo, Polsko) – projekty LdV, Comenius; 

projekt OPVK (propojenost spolupráce se ZŠ v přírodovědných předmětech) 

 příprava výročí školy (50. let SPŠ, 60. let budovy ve Friedově ulici) – termín 12. 9. 

5.) Různé, podněty členů Školské rady, diskuze, závěr 

 informace členů Šk. rady o aktuálních počtech studentů 

 termín další schůzky Šk. rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím konáním 

(plánováno svolání schůzky na říjen 2015)   

  

Zapsal: Mgr. Tomáš Jirsa  

Ověřil:  Ing. Rostislav Kostka 

V Pelhřimově 27. 05. 2015 

  

 

 


