
 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
Zápis z jednání dne 27. června 2017 

 
Přítomni:, Ing. Kamil Calta, Ing. Roman Gottfried, Ing. Vladislava Návarová, Gabriela 
Peková, Karel Vácha 
Omluveni: Ing. Vladimír Boršek  
 
Jednání bylo zahájeno v 10.30 hodin, program jednání byl schválen bez připomínek. 
 
1. Školská rada projednala návrh na změny školního řádu. Ředitel školy předložil 

v písemné podobě návrhy na změny školního řadu.  
Školská rada schvaluje školní řád vč. pravidel pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků ve znění předloženého návrhu. Platnost nové verze školního 
řádu bude od 1. 9. 2017. 

2. Školská rada projednala rozbor hospodaření za rok 2016, který byl všem členům 
rady rozeslán mailem včetně všech příloh. 
Školská rada nemá připomínky k rozboru hospodaření za rok 2016. 

3. Školská rada projednala informaci o úpravě obou ŠVP – zapracování nového 
textu části 11 „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných“ podle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 
18. 8. 2016, úprava ŠVP SOB – rozdělení předmětu stavební obnova na dva (z 
důvodu obsahového zaměření a zabezpečení výuky) a rozšíření výuky ICT 
o programování v jazyce Python. 
Školská rada nemá připomínky k předloženým návrhům. 

4. Školská rada vyslechla a projednala informaci ředitele školy o žádosti o zápis 
oboru vzdělání „Technické lyceum“. 
Školská rada schvaluje záměr předložený ředitelem školy zapsat do rejstříku škol 
nový obor „Technické lyceum“. 

5. Školská rada vyslechla informace ředitele školy o průběhu maturit ve školním 
roce 2016/17. 
Z celkového počtu 126 přihlášených žáků nematurovalo 25 žáků (nedokončili 
4. ročník, z toho 4 dálkaři). Ze 101 maturanta neuspělo 15 žáků u písemných 
zkoušek (tj. 14,8 %) a 7 žáků neuspělo u ústních zkoušek (tj. 6,9 %). 
Počty nedostatečných: ČJL – 4 ústní zkoušky, 8 písemné zkoušky, MAT – 10, AJ 
a NJ – 2 ústní zkoušky, STK – 3 ústní zkoušky, POS – 2 ústní zkoušky, SOB – 1 ústní 
zkoušky, DOS – 1 ústní zkoušky, MP – 3. 
Školská rada bere informace na vědomí. 

6. Školská rada vyslechla informace ředitele školy o průběhu přijímacího řízení pro 
školní rok 2017/18. 
Do přijímacího řízení bylo podáno 158 přihlášek na obor stavebnictví a 34 na 
obor geodézie a katastr nemovitostí. Z tohoto počtu přihlášek se podařilo 
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přijmout 97 žáků na obor stavebnictví a 10 na obor geodézie a katastr 
nemovitostí. V letošním roce opouští školu cca 114 žáků, takže poprvé po 
4 letech poklesu se stav žáků výrazně nesníží. 
Školská rada bere informace na vědomí. 

7. Školská rada vyslechla informace ředitele školy: 
a. škola očekává schválení žádosti do IROP – výtah a bezbariérový přístup, 

vybudování dvou učeben na půdě, modernizace vnitřní počítačové a wifi 
sítě a vybavení nových učeben 

b. dostali jsme 8,5 mil. Kč z FRŠ – modernizace vnitřních prostor školy, časové 
problémy při realizaci 

c. projekt „technická třída“ – v příštím školním roce projekt opět pokračuje, 
tentokrát se 3 třídami, ale negativní dopad – zkušenosti žáky spíše odrazují, 
než přitahují – vysoká náročnost studia na naší škole 

8. Školská rada děkuje všem pracovníkům školy za práci ve školním roce 2016/17, 
zejména s ohledem na dosahované výsledky v protikladu ke stále se zhoršujícím 
ekonomickým podmínkám fungování škol a platovým podmínkám pracovníků. 

9. Ředitel školy děkuje členům školské rady za jejich práci v končícím funkčním 
období a přeje jim mnoho osobních úspěchů a spokojenosti. 

 
 
Ke všem bodům proběhla diskuse. 
 
Jednání školské rady bylo ukončeno ve 12:15 hodin. 
 
Zapsal: Ing. Roman Gottfried 
 
Schválili: 
 
 


