
 
 

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

Friedova 1469, ze dne 18. 10. 2018 
  

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

Snížek, Ing. Jiří Poláček, Mgr. Jiří Němec, PhDr. Eva Housková 

   

Omluveni: Aneta Mráčková, Marie Matěková 

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 Ing. Kostka a zvolen.  

Hlasování – program zasedání Školské rady byl jednomyslně schválen. 

2) Kontrola minulého zápisu 

Proběhlo zhodnocení minulého zápisu – bez výhrad 

 

3) Projednání a schválení Výroční zprávy 2017/2018 

Výroční zpráva byla projednána a jednomyslně schválena. 

4) Informování ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy 

Pan ředitel přítomné informoval o průběhu náboru nových žáků – tzv. projektové dny. 

Spolupráce s Agrostrojem Pelhřimov cca 524 žáků navštíví naše pracoviště. Účast na burzách 

škol. Dny otevřených dveří 6. 11. 2018, spolupráce HK a prezentace 20 firem z regionu. Přijato 

192 žáků do prvního ročníku. Pracovní poměry měněny pouze odchody do důchodu. 

Plánované akce nákupy a opravy jsou splněny, nebo před ukončením. Největší akce kotelna 

Růžová ulice – úspora spotřeby plynu. Vznikly nové prostory pro sklad – opuštění skladu 

v Sadech. Plán na příští školní rok - repase soustruhů, frézek. Obor Mechanik seřizovač – ve 

třetím ročníku výuční list - Obráběč kovů. Dálková forma oborů, zájem o obor Elektrikář.  



 
 

45. Mistroství republiky v orbě v Kamenici nad Lipou se podařilo na dobré úrovni. Další akce 

budou v průběhu školního roku, hodnocení na konci školního roku.  

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

PhDr. Eva Housková – MZ Angličtina dlouhý termín mezi písemnou a ústní MZ, nabídnout 

možnost příprav. 

Ing. Jiří Poláček – porovnání úspěšnosti škol u maturit, přijímací řízení s ostatními školami 

v Kraji Vysočina.  

MUDr. Jiří Běhounek - Velký úspěch 45. Mistroství ČR v orbě.  

 

 termín další schůzky Školské rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím 

konáním (plánováno svolání schůzky na květen 2019)  

 

Zapsal: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. 

Ověřil:  PhDr. Eva Housková 

 

V Pelhřimově 18. 10. 2018 


