
 
 

Z Á P I S  
z 6. zasedání Školské rady SPŠ a SOU Pelhřimov, 

Friedova 1469, ze dne 28. 6. 2021 
  

Přítomni: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D., MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Jiří Němec, PhDr. Eva 

Lesnířová, František Snížek, Ing. Miroslav Houška 

   

Omluveni: Aneta Mráčková, Marie Matěková, Ing. Jiří Poláček 

Přizvaní: Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy  

Program:   
1.) Zahájení   

2.) Kontrola minulého zápisu 

3.) Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2020/2021 

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) Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2020/2021 

Informace o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek, čísla neúspěšných nižší než státní 

průměr. Posun učňovských praktických zkoušek na konec roku. Při praktické maturitní části 

uspěli všichni. Bezpečný internet 1. místo v ČR z 29 tis. žáků. Talent Vysočiny 2 žáci ohodnoceni. 

Zhodnocení průběhu distanční výuky. Přijímačky - přijato 182 žáků po I. kole. Řešeno 

personální zajištění - odchody do důchodu a změny zaměstnání, hledá se učitel ČJL a DĚJ. 

 

4) Informace ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy 

Pan ředitel přítomné informoval o průběhu akcí: 

- modernizace auly na Růžové, kolaudace 5. - 6.8.2021, výtah Růžová, 

- Friedova elektroinstalace rekonstrukce zahájena 

- Křemešnická rekonstrukce dílen - dokumentace hotova – řešit s DUP náhradní prostory 

pro výuku praxe 



 
 

- Lhotecká v Kamenici – požádáno o dotaci  

- CNC na dřevo vysoutěženo 

- Nákladní auto nové výběrové řízení 

 

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

PhDr. Eva Lesnířová - Krajské kolo angličtiny - druhé místo. Okresní kolo - první místo. 

MUDr. Jiří Běhounek – Situace COVID, nebude ještě u konce – prevence, opatrně.   

 

Termín další schůzky Školské rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím konáním 

(plánováno svolání schůzky na 11.10. říjen 2021). 

 

Zapsal: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D. 

Ověřil:  PhDr. Eva Lesnířová 

 

V Pelhřimově 28. 6. 2021 


