
 

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

Friedova 1469, ze dne 19. 10. 2022 
  

Přítomni: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D., Lubomír Březina, Miroslav Němec, Marcela Rohová, 

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

Omluveni: Ing. Martin Kukla  

Přizvaní: Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy  

 

Program:   
1.) Zahájení   

2.) Kontrola minulého zápisu 

3.) Projednání a schválení Výroční zprávy 2021/2022 

4.) Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2022/2023 

5.) Informace ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy 

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

 

Průběh jednání: 

1.) Zahájení 

• Bylo přítomno 8 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.) Projednání a schválení Výroční zprávy 2021/2022 

• Výroční zpráva byla projednána a jednomyslně přítomnými schválena. 

4.) Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2022/2023 

• Informace o revizi ŠVP - první ročníky nově nabíhají s platností od 1.9.2022, podle ročníků 

dobíhají starší ŠVP. 

• Revize školního akčního plánu – v přípravě. 

• Pokračování projektu Šablony III. 

• Průmkhaton 2022 zrušen, malý zájem. 

• Přípravy na konání regionální soutěže Truhlář 15.11.2022 

• Zhoršená dopravní obslužnost žáků do školy – zrušené komerční spoje, úzkokolejka JHMD – 

zatím nahrazeno autobusy. 



 
 

 

5.) Informace ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy 

• Rekonstrukce elektroinstalace na Friedově ulici – nefungují telefony na Křemešnickou. 

• FVE na střechu jídelny – příprava projektové dokumentace. 

• Provozovna kadeřnictví v Růžové ulici, předpoklad hotova do konce března 2023. 

• Začátek rekonstrukce pavilonu B na Křemešnické – náhradní prostory pro výuku jsou na 

Friedově, v tělocvičně, DUP pronájem. 

• Náhradní prostory domluveny pro rekonstrukci areálu v Lhotecké v Kamenici nad Lipou. 

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

• MUDr. Běhounek - poděkování za výborně odvedenou práci vedení a pedagogických 

pracovníků školy. Přípravy na úspory energií, náhradní zdroje FVE a ostatní, zvážit umístění. 

• Termín další schůzky Šk. rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím konáním 

(plánováno svolání zasedání na červen 2023). 

 

  

Zapsal: Ing. Rostislav Kostka, Ph.D.  

Ověřil: Miroslav Němec 

 

V Pelhřimově 19. 10. 2022 

  

 

 


