
 
 

Z Á P I S  
ze 5. zasedání Školské rady SPŠ a SOU Pelhřimov, 

Friedova 1469, ze dne 2. 6. 2017 
  

Přítomni: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D., Mgr. Vladimír Houser, MUDr. Jiří Běhounek,  

Vlasta Vlčková, Lenka Tilleová, Ing. Miroslav Kapoun, Ing. Miroslav Houška 

Omluveni: Mgr. Tomáš Jirsa, Ing. Jiří Poláček 

Přizvaní: Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy  

Program:   
1.) Zahájení   
2.) Kontrola minulého zápisu 
3.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 
4.) 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 Ing. Kostka Rostislav, Ph.D. 

• hlasování – program zasedání Školské rady byl jednomyslně schválen 

2.) Kontrola minulého zápisu 

• proběhlo zhodnocení minulého zápisu – bez výhrad 

3.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 

• plán pro zlepšení podmínek pro žáky a zaměstnance, výběrová řízení: nákup nového 

traktoru pro autoškolu, čelního nakladače, repase soustruhů a fréz, vrtací dlabačka 

• investiční záměry školy – vybavení učeben IT, vybavení laboratoře meteorologie 

• plán investic – řešení ubytování žáků v Kamenici nad Lipou 

• rekonstrukce starých dílen v Křemešnické ulici se odkládá 

• výměna oken v Růžové ulici - II. etapa  

• školní dvůr v Kamenici nad Lipou výměna oken, oprava fasády 

• Agrostroj spolupráce - nový software pro řízení CNC strojů 

• spolupráce s firmami, umístění žáků na souvislou praxi probíhá 

• spolupráce se základními školami v průběhu školního roku – spolupráce 

s Agrostrojem Pelhřimov 

• technické kroužky budou v září, říjnu 

• obory ME, MS, OD s možností ve 3. ročníku výuční list 

• dálkové studium elektrikář od 1. 9. 2017 cca 10 studentů 



 
 

• výborné umístění žáků v odborných soutěžích  

• personální zajištění odchod zaměstnanců do důchodu, náhrada odborníků není lehká 

• příjímací řízení - 180 podaných přihlášek  

• maturitní zkoušky – neúspěšnost didaktický test z ČJ 22 %, MAT 17 % 

 

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

• informace členů Školské rady počet přijímaných žáků cca 180 

• IROP jak postupovat 

• Merkur pouze jediná škola se přihlásila ze Žirovnice 

• zemědělské obory spolupráce škol 

• málo žáků v oborech  - nutnost spolupracovat i s jinými školami 

• Jídelna - počty strávníků vzrostly o cca 140 

• pochvala za AMOK - spolupráce dětí byla výborná 

• termín další schůzky Školské rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím 

konáním (plánováno svolání schůzky na říjen 2017)   

 

 

Zapsal: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. 

Ověřil:  Mgr. Houser Vladimír 

 

V Pelhřimově 2. 6. 2017 


