
 

Z Á P I S  
z 2. zasedání Školské rady SPŠ a SOU Pelhřimov, 

Friedova 1469, ze dne 15. 10. 2015 
  

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

Lenka Tilleová, Vlasta Vlčková, Ing. Miroslav Kapoun,  

Ing. Miroslav Houška 

Omluveni: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Poláček 

Přizvaní: Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy  

 

Program:   
1.) Zahájení   

2.) Kontrola minulého zápisu 

3.) Projednání výroční zprávy, připomínky ředitele školy 

4.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 

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

 

Průběh jednání: 

1.) Zahájení 

 bylo přítomno 7 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.) Projednání výroční zprávy, připomínky ředitele školy 

 diskuze nad dílčími body Výroční zprávy, připomínky členů školské rady 

4.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 

 investiční záměry školy – výměna oken v budově v Růžové ulici, společenská místnost 

pro žáky v budově ve Friedově ulici 

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

pracovníků) 

 informace o počtu žáků a příjímacím řízení, o změnách ve složení pedagogického  

 zhodnocení intenzivnější prezentace školy – projektové dny (návštěva 55 základních 

škol, více než 600 žáků), mozaika středních škol, dny otevřených dveří 

 spolupráce se zahraničními školami (Německo, Slovensko)  

 zhodnocení výročí školy (50. let SPŠ, 40. let budovy ve Friedově ulici)  



 
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 duben 2016)   

 U S N E S E N Í : 
 

 Školská rada schválila jednohlasně Výroční zprávu 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Jirsa  

Ověřil:  Ing. Rostislav Kostka 

V Pelhřimově 15. 10. 2015 

  

 

 


