
 

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

Friedova 1469, ze dne 28. 06. 2022 
  

Přítomni: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D., Miroslav Němec, Marcela Rohová, Milan Reich,          

Ivona Fialová, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Miroslav Houška 

Omluveni: PhDr. Eva Lesnířová, Ing. Martin Kukla 

Přizvaní: Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy  

 

Program:   
1) Zahájení   

2) Kontrola minulého zápisu 

3) Změna člena rady  

4) Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2021/2022 

5) Informace ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy 

6) Různé, podněty členů Školské rady, diskuse, závěr 

 

Průběh jednání: 

1)  Zahájení 

• Bylo přítomno 7 členů, tzn., že jednání Školské rady bylo usnášeníschopné. 

• Hlasování – program zasedání Školské rady byl jednomyslně schválen. 

2)  Kontrola minulého zápisu 

• Proběhlo zhodnocení minulého zápisu – bez výhrad. 

3)  Rada bere na vědomí změnu člena rady – nový členem bude místo paní Evy Lesnířové 

nově Lubomír Březina. 

4) Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2021/2022 

• Závěrečné zkoušky úspěšnost dobrá – dopad pandemie, také u maturitních zkoušek, největší 

problémy Český jazyk a literatura.  

• Zahraniční spolupráce probíhala – stáže studentů, učitelů. 

• Soutěže – největší úspěch Michal Vávra 1. místo v národní soutěži Strojní mechanik, IT  obor 

2. místo Kyberbezpečnost, Truhlář 3. místo. 

• Přijímací řízení – nábor 196 žáků, o 30 více než loni, největší zájem o obory elektro, dálkové 

studium Krejčová nově otevřeno. 

• Zavedení stipendia pro všechny obory od I. ročníků. 

 



 
 

5) Informace ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy 

• Rekonstrukce elektroinstalace ve Friedově ulici finální úpravy do 15.7.2022.  

• Rekonstrukce budov A a B na Křemešnické – příprava na předání stavby – vyklízení, 

přestěhování oborů elektro na Friedovu a kovo do DUP. 

• Návrh ředitele školy na příspěvky na provoz od cizích strávníků škol (Gymnázium, ZŠ, …)  

řešit s radním, pro celý Kraj Vysočina. 

• Návrh ředitele školy na alternativní zdroje vytápění u budov v Křemešnické – napojení na 

Iromez, fotovoltaika, tepelné čerpadlo, …), ale i na Růžové ulici, zde je pouze plyn. 

• Na Růžové ulici střešní konstrukce budovy, napadena houbou. 

• Vybudování provozovny kadeřnictví na Růžové ulici v bývalém bytě – dokumentace. 

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

• MUDr. Běhounek – dopad pandemie na připravenost a výsledky žáků u ZZ a MZ, je problém s 

personálním obsazením –  kvalifikovaní pedagogové. 

• Ing. Kostka – dotaz, zda Kraj Vysočina neplánuje pořízení elektromobility pro školy 

(elektrokola, koloběžky,….).  

• Termín další schůzky ŠR bude oznámen minimálně měsíc před jejím konáním (plánováno 

svolání schůzky na říjen 2022). 

  

Zapsal:  Ing. Rostislav Kostka, Ph.D.   

Ověřil:  Miroslav Němec 

 

V Pelhřimově 28. 06. 2022 

  

 

 


