
 

Zápis ze schůzky spolku SRPDŠ 
při VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto 

Termín a místo: 16. 11. 2018, 16:30 - 18:15, učebna A1 
Účastníci: 

● Miroslav Bače - předseda spolku (PS) 
● Ing. Radka Mlejnková - místopředsedkyně a hospodářka spolku (HS) 
● ostatní členové spolku dle prezenční listiny 
● za vedení školy Ing. Jiří Skalický (ředitel - ŘŠ) a Mgr. Ivana Bejblíková (zástupkyně ředitele - ZŘŠ) 

 

program schůzky předložil 

přivítání účastníků a nových členů, zápis do prezenční listiny ŘŠ 

seznámení s programem schůzky ŘŠ 

informace o chodu školy a zavedení nových změn 
➢ konkurz na nového ředitele 
➢ zástupci ředitele Ing. Vladimír Richtr (VOŠ, SOU), Mgr. Ivana Bejblíková 

(SOŠ) 
➢ nové složení školské rady (Marie Kučerová, Ing. Zdeněk Spilko, Jaroslav 

Sekanina) 
➢ priorita je vysoká kvalita studia, rodinné prostředí  
➢ vývoj počtu žáků 
➢ meziročníkové sloučení některých odborných předmětů na SOU 
➢ nový informační systém EduPage 
➢ úprava průběhu praxí v 1. ročníku 
➢ zásadní je práce na náboru nových žáků 

ŘŠ, ZŘŠ 

vyhodnocení realizace námětů z předchozího zasedání spolku 
➢ zvážit možnost hromadného objednání kurzu autoškoly: předběžně 

projednáno s panem Myšákem, pokud bude zájem ze strany žáků 
➢ P. Filipi - posouzení rozsahu praktické výuky a větší sepjetí se skutečnou 

praxí: upraven průběh praxí v 1. ročníku SOŠ, hodinová dotace stejná 
(omezení v ŠVP) - poměr 2x dílny : 1x exkurze 

➢ projednat se stavebními firmami možnost nabídky prázdninových brigád pro 
žáky školy: firmy jsou tomuto nápadu nakloněny, během února budou 
požádány o poskytnutí informací o počtu volných míst vč. pracovní náplně 

ŘŠ, PS 

volba nového předsedy spolku 
➢ Miroslav Bače se vzdal funkce předsedy 
➢ novým předsedou spolku byl zvolen Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA 

PS, ŘŠ 

informace o financování spolku: 
➢ předložení zprávy o hospodaření SRDPŠ za š.r. 17/18 (viz samostatná 

příloha*) 
➢ projednání a schválení návrhu rozpočtu hospodaření SRDPŠ na š.r. 18/19 (viz 

samostatná příloha*) 

HS 
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diskuze účastníků 
➢ návrhy na zlepšení náboru žáků 
➢ nabídka volnočasových aktivit pro studenty, jejich propagace 
➢ spolupráce se studentskou radou 

 

 
* pozn.: přílohy dokumentu jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. 
 
Termín příští schůzky spolku: pátek 5. 4. 2019 od 15:30 
 
Zapsal: Ing. Jiří Skalický, Mgr. Ivana Bejblíková 
 
 
 

………..…………………………. 
Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA

předseda spolku  
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