
 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
Zápis z jednání dne 1. listopadu 2012 

 
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  ve  14:30  hodin,  program  jednání  byl  schválen  bez  

ipomínek. 
 
1. Školská  rada projednala  návrh  výro ní  zprávy  za  školní  rok  2011/12,  který  byl  

edem rozeslán len m rady mailem. Návrh byl dopln n editelem školy 
o drobné formální úpravy textu. 
Školská  rada  schvaluje  výro ní  zprávu  za  školní  rok  2011/12  v  p edloženém  
zn ní s ústním dopln ním. Schválený text je p ílohou tohoto zápisu. 

2. Školská  rada  projednala  návrh  rozpo tu  pro  rok  2013,  který  byl  p edem  
rozeslán len m rady mailem. 
Školská rada nemá p ipomínky k p edloženému návrhu rozpo tu. 

3. Školská rada vyslechla informace editele školy na téma maturitní zkoušky 
a. zkušenosti z roku 2012 
b. informace o stavu maturit v roce 2013 – novela zákona . 561/2004 Sb., 

školského zákona a maturitní vyhlášky . 177/2009 Sb. 
c. výhled maturitní zkoušky pro období po roce 2015 
Školská rada bere informace editele školy na v domí. 

4. Školská rada vyslechla informace o vyhlášených zam eních v rámci studijního 
oboru „stavebnictví“ – pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodá ské 
stavby, stavební obnova a architektonická tvorba od školního roku 2013/14. 
Školská rada souhlasí se zam eními studijního oboru „stavebnictví“. 

5. Školská rada vyslechla informace editele školy - projekty: 
a.  realizované 
-  „technická t ída“ – pokra uje další  etapa, každou st edu chodí do školy t i  

skupiny d tí ze ZŠ Matice školské 
- projekt „Výuka matematiky v 21. století na st edních školách technického 

sm ru“, dotace OP VK, garant RNDr. Kostka, zahájení v prosinci 2011 
- projekt „šablony“, realizace od února 2012, garant PaedDr. Stachová 
- partner v projektu „Zelený most“, projekt SPŠSaS Tábor, garant Ing. Lanz 
- projekt s VUT KU „odolnost konstrukcí“, dotace LdV, garant Ing. Gottfried, 

národní konference s mezinárodní ú astí 23. 5. 2013  
- LLP Comenius (2012 – 2014), garant Mgr. Mužík, mobility pedagog  a žák   
- partner Zvyšování kvality … , PaedDr. Stachová 

6. Školská rada vyslechla informace editele školy: 
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a. výhled  pro  další  období  –  nové  vedení  kraje,  vývoj  demografické  k ivky,  
MŠMT p ipravuje zm nu zp sobu financování škol, … 

b. stav v náborových aktivitách pro školní rok 2013/14 
 
Ke všem bod m prob hla diskuse. 
 
Jednání školské rady bylo ukon eno v 16:45 hodin. 
 
Zapsal: Ing. Roman Gottfried 
 
Schválil: Ing. Petr ížek 
 
 

ílohy: 
Výro ní zpráva za školní rok 2011/12 – schválené zn ní ( istopis) 
 


