
 
 

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

Friedova 1469, ze dne 7. 6. 2018 
  

Přítomni: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D., Ing. Miroslav Houška, MUDr. Jiří Běhounek, František 

Snížek, Marie Matěková, Mgr. Jiří Němec, PhDr. Eva Housková 

   

Omluveni: Aneta Mráčková, 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 navržena a zvolena PhDr. Eva Housková 

hlasování – program zasedání Školské rady byl jednomyslně schválen. 

2.) Kontrola minulého zápisu 

Proběhlo zhodnocení minulého zápisu – bez výhrad 

3.) Volby nového předsedy školské rady 

Jako předsedu navrhl Mgr. Němec Ing. Rostislava Kostku, Ph.D., který byl do funkce 

jednomyslně zvolen. 

4.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 

Pan ředitel přítomné informoval o výsledcích přijímacího řízení (předpokládá se o něco méně 

žáků než v předchozím šk. roce), o připravované reformě financování, o předběžném 

výsledku maturit (výsledky odpovídají celostátnímu průměru), o schválení investičního plánu, 

o absolvované dubnové veřejnosprávní kontrole (uspokojivý výsledek), o implementaci GDPR 

na naší škole, o realizovaných stážích a pracovních pobytech našich žáků v zahraničí, o 

provedené studii proveditelnosti pro opravy budovy v Křemešnické ulici a o dobrých 

výsledcích našich žáků učebních oborů v odborných soutěžích. 



 
 

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

Mgr. Němec upozornil na nevyhovující stav atletického stadionu pro výuku TV a ŠR došla 

k závěru, že je třeba iniciovat spolupráci s ostatními školami a  vznést podnět na Městském úřadě 

v Pelhřimově. Pan hejtman vyjádřil souhlas a podporu. 

 

 

 termín další schůzky Školské rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím 

konáním (plánováno svolání schůzky na říjen 2018)  

 

Zapsal: PhDr. Eva Housková 

Ověřil:  Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. 

 

V Pelhřimově 7. 6. 2018 


