
 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
Zápis z jednání dne 26. ervna 2012 

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

Gottfried, Karel Vácha 
Omluveni: Ing. arch. Ji í Myslive ek  
 
Jednání bylo zahájeno ve 9 hodin, program jednání byl schválen bez p ipomínek. 
 
1. Školská  rada  projednala  inspek ní  zprávu  eské  školní  inpsekce  .  j.  ŠIC-

144/12-C z inspek ní innosti ve dnech 5. – 8. b ezna 2012. 
Školská rada zprávu projednala bez p ipomínek. 
Školská rada d kuje všem pracovník m školy za úsp šnou práci pro školu, 
která byla potvrzena touto pozitivní inspek ní zprávou. 

2. Školská  rada projednala  návrh  na  zm ny  školního  ádu.  Návrh  byl  p edložen  
v písemné podob  a dopln n editelem školy. 
Školská  rada  schvaluje  školní  ád  v .  pravidel  pro  hodnocení  výsledk  
vzd lávání žák  ve zn ní p edložených p ipomínek. Platnost nové verze 
školního ádu bude od 1. 7. 2012. Schválený text je p ílohou tohoto zápisu. 

3. Školská  rada  projednala  rozbor  hospoda ení  za  rok  2011,  který  byl  všem  
len m rady rozeslán mailem v etn  všech p íloh. 

Školská rada nemá p ipomínky k rozboru hospoda ení za rok 2011. 
Školská rada upozor uje na alarmující stav financování vzd lávání ze státního 
rozpo tu  a  vyzývá  všechny  odpov dné  k  urychlenému  ú innému  ešení  
tohoto stavu. Další snižování financí ze státního rozpo tu významn  poškozuje 
ekonomický rozvoj státu, snižuje tvorbu HDP a poškozuje republiku 
v celosv tovém srovnání s ostatním státy (viz nap . statistiky OECD apod.). 

4. Školská rada vyslechla informace editele školy o pr hu maturit ve školním 
roce 2011/12. 
Z celkového po tu 138 p ihlášených žák  nematurovalo 17 žák  (nedokon ili 
4. ro ník, z toho 6 dálka ). Ze 121 maturanta 16 neusp lo u ústních zkoušek (tj. 
13,2 %) a 4 u písemných zkoušek (tj. 3,3 %). 
Po ty nedostate ných: JL – 9 ústní zkoušky, 4 písemné zkoušky, MAT – všichni 
úsp šní, AJ – všichni úsp šní, POS – 3 ústní zkoušky, STK – 3 ústní zkoušky, MSE – 
3 maturitní práce. 
Školská rada bere informace na v domí. 
Školská rada se vyslovuje pro zjednodušení sou asného systému maturit (státní 
maturita jen formou didaktických test , ostatní ásti v režii školy, zrušit dopravu 
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tišt ných materiál  a posílat školám elektronickou podobu zadání pro vytišt ní 
ímo ve školách) a posílení role škol p i maturitní zkoušce. 

5. Školská  rada  vyslechla  informace  editele  školy  o  pr hu  p ijímacího  ízení  
pro školní rok 2012/13. 
Do p ijímacího ízení bylo podány 145 p ihlášek na obor stavebnictví. Z tohoto 
po tu p ihlášek se poda ilo p ijmout 93 žáky na obor stavebnictví. V letošním 
roce opouští školu cca 128 žák , takže dojde op t ke snížení celkového po tu 
žák  o cca 35 žák , což má dopad do financování školy. 
Školská rada bere informace na v domí. 

6. Školská rada vyslechla informace editele školy: 
a. projekt  „technická  t ída“  –  v  p íštím  školním  roce  projekt  pokra uje  už  se  

3 t ídami 
7. Školská rada d kuje všem pracovník m školy za práci ve školním roce 2011/12, 

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 10:45 hodin. 
 
Zapsal: Ing. Roman Gottfried, Mgr. V ra ervenková 
 
Schválil: Ing. Petr ížek 
 
 

íloha: Školní ád – schválené zn ní ( istopis) 


