Zápis ze zasedání školské rady
VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
konaného den 24. 6. 2019
Zasedání školské rady svolal: Ing. Zdeněk Spilko
Členové ŠR:
● Ing. Zdeněk Spilko - člen zvolený pedagogickými pracovníky, předseda ŠR
● Marie Kučerová - členka jmenovaná zřizovatelem
● Jaroslav Sekanina - člen zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
K jednání přizváni:
● Ing. Jiří Skalický - ředitel školy
● Mgr. Ivana Bejblíková – zástupkyně ředitele školy
Body jednání:
1. Schválení dokumentu Školní řád pro rok 2019-2020 – doplněna formulace ohledně mobilních
telefonů
2. Schválení dokumentu Pravidla hodnocení výsledku vzdělávání – zatím beze změn
3. Seznámení a vyjádření se ke změnám ŠVP – seznámí Mgr. Ivana Bejblíková
a. SOU a SOŠ
Zapracována kapitola ohledně nadaných žáků a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
b. SOŠ
Zakomponovány změny ohledně změn v RVP
- Jedno společné ŠVP pro všechny 3 obory
- Obsah učiva upraven dle RVP, požadavků zaměstnavatelů a
předmětových komisí
4. Seznámení s provedenou analýzou výuky v meziročníkových třídách – seznámil Ing. Jiří
Skalický
- Analýza na konci 1. Pololetí
- Rozvolnění sloučených hodin
- Od září 2019 budou sloučené (a zároveň rozvolněné) hodiny zůstávají u
oboru instalatér a zedník
5. Projednání inspekční zprávy ze dne 15. 2. 2019 – viz. Příloha
- Obecně pozitivní hodnocení, pochválena kvalita výuky
- Na podnět ŠI doplněno ŠVP
- ŠR bere tuto zprávu na vědomí, bez připomínek

6. Personální zajištění výuky
- Celkem 41 zaměstnanců (33 pedagog., 8 nepedagogických) – 28 úvazků
- V kmenovém stavu přibylo 9 zaměstnanců (většinou na zkrácené pracovní úvazky).
Některé tyto smlouvy nahradily DPP a DPČ.
7. Bod z minulého jednání dokument Výroční zpráva školy:
- Školská rada požaduje (k dalším jednáním) k nahlédnutí podrobnější rozbor návrhu
rozpočtu na rok 2019 a podrobný rozbor plnění rozpočtu 2018
- Ing. Jiří Skalický seznámil s podrobný rozborem plněním rozpočtu 2018 a návrhem
rozpočtu na rok 2019
- Hospodaření za rok 2018 skončilo přebytkem, který byl rozdělen do rezervního fondu a
fondu odměn
- Rozpočet na rok 2019 navržen jako vyrovnaný
- Škola je finančně stabilizovaná
8. Projednání podnětů ze strany žáků, zákonných zástupců a pedagogů
a. Projednání plnění minulých podnětů
i. Odpočinková místnost – ve fázi hledání místa, studentská rada – návrh
projektů z jednotlivých tříd, finančně bude podpořeno fondem SRPDŠ
ii. Připomínka na televizi na chodbě – ředitel provede kontrolu smlouvy s reklamní
firmou – smlouva ukončena, TV odkoupena za 1 Kč
iii. Otázka stropu tělocvičny – zjistit, zda má strop požadovaný atest a zda je
proveden podle dokumentace – nyní ve fázi reklamačního řízení
b. Nové podněty
i. Materiální zajištění dílen pro praktickou výuku s ohledem na vyšší počet
studentů (zvláště u oboru truhlář) – ředitel podnikne kroky pro prověření
konkrétních podmínek a za jištění

Podpisy:

Ing. Zdeněk Spilko

....................................................

Marie Kučerová

....................................................

Jaroslav Sekanina

....................................................

Ve Vysokém Mýtě 24. června 2019.
Zapsal Ing. Zdeněk Spilko.

