
 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
Zápis z jednání dne 25. ervna 2013 

 
ítomni: Mgr. V ra ervenková, Ing. Vladimír Boršek, Ing. Petr ížek, Ing. Roman 

Gottfried, Ing. arch. Ji í Myslive ek, Karel Vácha 
Omluveni: - 
 
Jednání bylo zahájeno v 9 hodin, program jednání byl schválen bez p ipomínek. 
 
1. Školská  rada  projednala  návrh  na  zm ny  školního  ádu.  editel  školy  navrhl  

zm nu v l. 109 místo „ekonomika“ nov  „stavební provoz“ z d vodu zm ny 
názvu p edm tu ve 4. ro níku. 
Školská  rada  schvaluje  školní  ád  v .  pravidel  pro  hodnocení  výsledk  
vzd lávání žák  ve zn ní p edloženého návrhu. Platnost nové verze školního 
ádu bude od 1. 7. 2013. 

2. Školská  rada  projednala  rozbor  hospoda ení  za  rok  2012,  který  byl  všem  
len m rady rozeslán mailem v etn  všech p íloh. 

Školská rada nemá p ipomínky k rozboru hospoda ení za rok 2012. 
3. Školská rada vyslechla informace editele školy o pr hu maturit ve školním 

roce 2012/13. 
Z celkového po tu 136 p ihlášených žák  nematurovalo 18 žák  (nedokon ili 
4. ro ník, z toho 4 dálka i). Ze 118 maturant  neusp lo 7 žák  u písemných 
zkoušek (tj. 5,9 %) a 10 žák  neusp lo u ústních zkoušek (tj. 8,5 %). 
Po ty nedostate ných: JL – 5 ústní zkoušky, 1 písemné zkoušky, MAT – 6, AJ 
a NJ – všichni úsp šní, POS – 3 ústní zkoušky, STK – všichni úsp šní, MP – 2. 
Školská rada bere informace na v domí. 

4. Školská  rada  vyslechla  informace  editele  školy  o  pr hu  p ijímacího  ízení  
pro školní rok 2013/14. 
Do p ijímacího ízení bylo podáno 160 p ihlášek na obor stavebnictví. Z tohoto 
po tu p ihlášek se poda ilo p ijmout 108 žák  na obor stavebnictví. V letošním 
roce opouští školu cca 111 žák , takže poprvé po 4 letech se stav žák  nesníží. 
Školská rada bere informace na v domí. 

5. Školská rada vyslechla informace editele školy: 
a. škola  op t  p ipravuje  žádost  do  OP  ŽP  na  zateplení  budovy  a  vým nu  

oken 
b. projekt „technická t ída“ – v p íštím školním roce projekt op t pokra uje, 

tentokrát se 4 t ídami (2x 8. t ídy a 2x 9. t ídy) 
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6. Školská rada d kuje všem pracovník m školy za práci ve školním roce 2012/13, 
zejména  s  ohledem  na  dosahované  výsledky  v  protikladu  ke  stále  se  
zhoršujícím ekonomickým podmínkám fungování škol a platovým podmínkám 
pracovník . 

 
 
Ke všem bod m prob hla diskuse. 
 
Jednání školské rady bylo ukon eno v 10:15 hodin. 
 
Zapsal: Ing. Roman Gottfried 
 
Schválil: 
 
 


