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Zápis ze zasedání školských rad (VOŠ i SŠ) konaného dne 16. 6. 2017 
 
 
Přítomni: Mgr. Irena Ropková, Mgr. Ivana Bejblíková, Miroslava Vítková, Milena Rejmanová, 
Jaroslav Sekanina 
Omluven: Petr Šrajer 
Hosté: Ing. Pavel Vacek (ředitel školy), Ing. Vladimír Richtr (zástupce ředitele pro VOŠ a SŠ), 
členové pedagogického sboru 
 
 
Program zasedání: 
 
Přivítání nového člena rady střední školy – Jaroslav Sekanina (rodič studenta 1. ročníku 
střední školy) 
Doplňující volby do školské rady vyšší odborné školy (v tomto školním roce absolvuje Petr 
Šrajer)  

- volby mají být vypsány nejpozději do konce října roku 2017 
Změna stanov 

- zápisy z jednání školských rad budou veřejné, jejich elektronická verze bude volně 
přístupná na webových stránkách školy  

Propagace školy 
- do konce října roku 2017 provést analýzu od nově nastupujících žáků učebních oborů 

a studijních oborů střední i vyšší odborné školy (jaký byl důvod k výběru studia na 
naší škole; z jakého zdroje se dozvěděli informace o škole); s výsledky této analýzy 
seznámit rady školy na podzimním zasedání 

- nadále pokračovat ve spolupráci se základními školami při výuce nepovinných 
předmětů  

- zajistit spolupráci s oběma vysokomýtskými základními školami, 
- zajistit dalšího pedagoga, který část hodin převezme po ing. Stratílkové  

- již na začátku školního roku oslovit ředitele základních škol s nabídkou účasti na hře 
„Mystery of Colours“ a sestavit harmonogram těchto návštěv plánovaných na jarní 
období 

Doporučení rady na základě podnětů členů pedagogického sboru 
- přiřadit třídnictví pouze pedagogům, kteří vyučují všechny dny v týdnu; pokud by toto 

z kapacitních důvodů nemohlo být splněno, ponechat příplatek za třídnictví v plné, 
nezkrácené výši 

- vyučující seznámit s úvazky na nový školní rok do konce června 2017 
- preferovat plné úvazky stálých zaměstnanců, nepřijímat externí spolupracovníky, 

pokud jsou úvazky stávajících neúplné 
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- nastavit přímou vyučovací povinnost vedoucím pracovníkům podle příslušných 
nařízení tak, aby se zbytečně neprodražoval výukový proces 

- v nejvyšší možné míře zamezit přespočetným hodinám 
- novým členům pedagogického sboru (i případným externistům) vždy přidělit 

zavádějícího učitele 
- nepodceňovat hospitace ve třídách, zejména u začínajících kolegů je nutná několikrát 

za pololetí 
- rozvrh hodin připravit před zahájením výuky a měnit jej pouze v případě velice 

vážných důvodů – studenti nemohou naplánovat volnočasové aktivity 
- s tvorbou rozvrhu na první pololetí připravit návrh rozvrhu na pololetí druhé 
- neotevírat učební obor, pokud o něj nemá zájem dostatečný počet uchazečů (alespoň 

5) 
- pokud se ve stávajících ročnících učebních oborů změnil počet studentů pod hranici 6 

žáků, sloučit odborné předměty meziročníkově 
- upravit praxe na učilišti tak, aby mohlo dojít k meziročníkovému sloučení učebních 

oborů  
Doporučení rady školy na základě podnětů studentů a jejich zákonných zástupců 

- zlepšit zázemí pro studenty: 
- doplnit chodby o odpočinkové zóny, 
- zřídit studovnu (žáci ve volných hodinách musejí čekat na chodbách, kde 

narušují průběh výuky v okolních třídách) 
- zajistit nájemce, popř. prodejce, do školního bistra 

- zlepšit hygienické podmínky v budově školy: 
- uložit uklízečkám provést kontrolu všech toalet alespoň 2x denně; zajistit 

čistotu těchto prostor a doplnění chybějícího toaletního papíru  
 
 
Další jednání rad školy: 

- plánováno na září roku 2017 
 
 
Zápis provedla: Mgr. Ivana Bejblíková 
 
Podpisy přítomných členů školských rad: 
 
 




