
 
 

Z Á P I S  
ze 3. zasedání Školské rady SPŠ a SOU Pelhřimov, 

Friedova 1469, ze dne 27. 5. 2019 
  

Přítomni: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D., Ing. Miroslav Houška, Marie Matěková, František Snížek, 

Mgr. Jiří Němec 

   

Omluveni: Aneta Mráčková, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Poláček, PhDr. Eva Lesnířová 

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 5 členů, tzn., že jednání Školské rady bylo usnášeníschopné. 

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) Informování ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy 

Pan ředitel přítomné informoval o přijímacím řízení do I. ročníků 165 žáků. Zájem o ICT, 

elektrikáře je dobrý. Na obor Strojírenství se předpokládá počet 12 žáků. Otevřeno tedy bude 

9 tříd, loni 8. Nové financování na třídu. Na vychovatele, školní jídelny, učitele teorie a odborný 

výcvik budou prostředky čerpány podle nového systému. Financování bude použito též na 

budovy a zabezpečení provozu. Na příští školní rok 2019/2020 se počítá s 595 žáky. Maturitní 

zkoušky probíhají v dubnu a v květnu 2019. Letos dvě třídy, státní část všichni žáci splnily z ANJ. 

ZZ zkoušky v červnu 2019. Uzávěrka hospodaření za 2018/2019 v pořádku. Finanční plán 

investice schválen, péče o majetek z Kraje Vysočina. Akce opravy sklepa na Růžové ulici, 

rekonstrukce DM v Kamenici nad Lipou, bude pokračovat vybavení na dílnách, repase 

soustruhů a fréz. Obnovení svařovací techniky. Sekční vrata u dílen. Wi - fi síť. Částka přes 5 

mil. Kč. Opravy Kamenice nad Lipou, budova Lhotecká - poškozená střecha. Podlahy v Růžové 

ulici – bude potřeba odstranit nerovnost podlah.  

Stávajících projektů funguje několik. Zahraniční spolupráce s Hombergem. Bratislava 

spolupráce s průmyslovkou. Taiwan letos 2 žáci na spolupráci, plánuje se vybudovat zkušební 



 
 

pracoviště měření ele, plyn, vody v budově ve Friedově ulici. Výjezdy žáků do zahraniční Irsko, 

pedagogové Malta, Irska. Šablony II. Pokračování těchto aktivit má pokračovat v příštím 

školním roce. Úspěch v odborné soutěži Truhlář, 1. místo v Kraji Vysočina, tradiční turnaj 

Carrom. 

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

Ing. Houška - Růžová ulice využití sklepů, garáží - sklad a příprava materiálů pro kovo. 

Paní PhDr. Lesnířová, problém se sprostými nápisy na oblečení v anglickém jazyce ve výuce – 

nevhodné, návrh zapracovat do školního řádu. 

Podnět od učitelů odborného výcviku na praxi 1h přerušení výuky. 

 Termín další schůzky Školské rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím 

konáním (plánováno svolání schůzky na říjen 2019). 

 

Zapsal: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. 

Ověřil:  Mgr. Jiří Němec 

 

V Pelhřimově 27. 5. 2019 


