
 
 

Z Á P I S  
ze 4. zasedání Školské rady SPŠ a SOU Pelhřimov, 

Friedova 1469, ze dne 8. 10. 2019 
  

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

Poláček, Mgr. Jiří Němec, PhDr. Eva Lesnířová 

   

Omluveni: Aneta Mráčková, Marie Matěková, František Snížek 

Přizvaní: Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy  

Program:   
1.) Zahájení   

2.) Kontrola minulého zápisu 

3.) Projednání a schválení Výroční zprávy 2018/2019 

4.) Informování ředitele školy o aktuálních akcích školy 

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

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení 

Přítomných 6 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 2018/2019 

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 620 žáků ze ZŠ navštíví naše pracoviště. Účast na 

burzách škol. Návštěvy ZŠ na třídních schůzkách 7. - 8. tříd prezentace školy. Dny otevřených 

dveří 5. 11. 2019 a v sobotu 11. 1. 2020. Přijato 197 žáků do prvního ročníku. Rekonstrukce 

domova mládeže v Kamenici nad Lipou již běží. Projekt Chytrá škola běží, všechny vstupy a 

výstupy opatřit měřiči spotřeby. Růžová kotelna po rekonstrukci – další využití jako sklad 

materiálu. Aula na Růžové ulici studie předložena. Křemešnická plán rekonstrukce pokračuje – 

výběrové řízení na dodávku stavebních prací. Kamenice  Lhotecká opravy střechy, zateplení. 

Nákup CNC frézky pro obory Dřeva cca 3,5 mil. Kč. Podpora firem v regionu je velká. 



 
 

 

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

PhDr. Eva Lesnířová – angličtina učební obory soutěže – účast, vzdělávání zaměstnanců v ANJ 

pokračuje, projekt pro žáky Slovinsko nebyl schválen. 

Ing. Jiří Poláček – spolupráce se školou na velmi dobré úrovni, rodiče zaujmout zvýšit zájem o 

obor již na základní škole 6. - 7. - 8. třída. 

MUDr. Jiří Běhounek – Tchaj - wan projekt probíhá, Zetor tour, Orba, spolupráce s firmami - 

podpora technického vzdělávání s Automotiv, plán vytvořit technické centrum pro děti v ZOO 

Jihlava, podpora oboru Dřeva nákup CNC frézky. 

Mgr. Jiří Němec – vytvořit technické centrum v Pelhřimově, rekonstrukce sportovního areálu 

Pelhřimov – škvára. 

 

 Termín další schůzky Školské rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím 

konáním (plánováno svolání schůzky na květen 2020). 

 

Zapsal: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. 

Ověřil:  PhDr. Eva Lesnířová 

 

V Pelhřimově 8. 10. 2019 


