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Zápis ze zasedání školských rad (VOŠ i SŠ) konaného dne 19. 5. 2016 
 
 
Přítomni: Mgr. Irena Ropková, Mgr. Ivana Bejblíková, Miroslava Vítková, Milena Rejmanová 
Omluveni: Markéta Škrancová, Petr Šrajer 
Hosté: Ing. Pavel Vacek (ředitel školy), Ing. Vladimír Richtr (zástupce ředitele pro VOŠ a SŠ), 
Ing. Miroslav Tomášek (zástupce ředitele pro učební obory), členové pedagogického sboru 
 
 
Program zasedání: 
 
Doplňující volby do školské rady střední školy (uvolněné místo za Markétu Škrancovou)  

- termín voleb stanoven na 20. 6. 2016. 
Školská rada na webových stránkách školy 

- aktualizace informací, zveřejnění kontaktů na jednotlivé členy. 
Přijímací řízení na školní rok 2016/2017  

- informace ředitele školy o dosavadním průběhu přijímacího řízení a počtu přijatých 
studentů na jednotlivé obory. 

Financování provozu školy – informace ředitele Ing. Pavla Vacka 
- nutnost redukce vyučovacích hodin v ŠVP na minimální požadavky dané v RVP, 
- probíhající jednání o přijetí vietnamských studentů ke studiu na VOŠ. 

Podněty ze strany profesorského sboru 
- Ing. J. Skalický – návrh zjišťování zpětné vazby od studentů a zákonných zástupců na 

začátku studia a na konci každého školního roku. 
 
 
Program zasedání rady po odchodu hostů: 
 
Propagace školy 

- nadále pokračovat ve spolupráci s vysokomýtskými školami při výuce nepovinných 
předmětů, 

- provést zpětnou vazbu od nově nastupujících studentů (jaký byl důvod k výběru 
studia na naší škole; z jakého zdroje se dozvěděli informace o škole), 

- upustit od nadstandartní placené reklamy v tištěných katalozích škol,  
- zvážit nové možnosti oslovení potenciálních studentů, např. cílenou placenou 

reklamou na facebooku, 
- 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. 
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Doporučení rady na základě podnětů studentů a jejich zákonných zástupců 
- 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,  
- klasifikace všech vyučovaných předmětů musí být uzavřena a vyplněna do systému 

SAS v dostatečném předstihu před pedagogickou poradou a třídními schůzkami; 
nepřipustit situaci, aby klasifikace některého předmětu nebyla čtvrtletně uzavřena 
vůbec, 

- přiřadit třídnictví pouze pedagogům, kteří vyučují všechny dny v týdnu, 
- zajistit nájemce, popř. prodejce, do školního bistra. 

Doporučení rady školy k financování školy 
- rada školy navrhuje: 

- sloučení učebních oborů na výuku některých předmětů v rámci ročníku 
(nejenom společenskovědní předměty, ale i vzájemně příbuzné předměty 
odborné), 

- v případě nutnosti dalších finančních úspor meziročníkové sloučení vybraných 
předmětů a praktické výuky u méně naplněných učebních oborů, 

- zahájit jednání s pedagogy pobírající starobní důchod o ukončení stávající 
pracovní smlouvy a je-li to nutné, nabídnout dohodu o provedení práce, 

- preferovat plné úvazky stálých zaměstnanců, nepřijímat externí pracovníky, 
pokud jsou úvazky stávajících neúplné. 

 
 
Další jednání rad školy: 

- plánováno na 23. 6. 2016, 
- předpokládaný program: 

- přivítání nového zástupce z řad studentů (zákonných zástupců), 
- informace ředitele školy o proběhlém jednání se zástupci krajského úřadu 

(financování školního roku 2016/2017). 
 
 
 
Zápis provedla: Mgr. Ivana Bejblíková 
 
Podpisy přítomných členů školských rad: 
 
 


