Zápis ze zasedání školské rady
VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
konaného den 31. 8. 2020
Zasedání školské rady svolal: Ing. Zdeněk Spilko
Členové ŠR:
● Ing. Zdeněk Spilko - člen zvolený pedagogickými pracovníky, předseda ŠR
● Marie Kučerová - členka jmenovaná zřizovatelem
● Vojtěch Dostál – nový člen zvolený zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
K jednání přizváni:
● Ing. Jiří Skalický - ředitel školy
● Ing. Vladimír Richtr – zástupce ředitele školy
● Jaroslav Sekanina – bývalý člen zvolený zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Body jednání:
1. Přivítání nového člena ŠR Vojtěcha Dostála – zvolen v doplňujících volbách dne 26. 6. 2020.
Poděkování bývalému členovi ŠR Jaroslavu Sekaninovi – mandát zanikl z důvodu dokončení
studia jeho syna.
2. Schválen dokument Školní řád pro rok 2020 - 2021 – drobné změny
a. Doplnit do dokumentu (na titulní stranu) oficiální název školy ze zřizovací listiny
b. Probrat možnost elektronického omlouvání
3. Schválen dokument Pravidla hodnocení výsledku vzdělávání – beze změn
4. Schválen dokument Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 – 2020
a. Doplnit do dokumentu (na titulní stranu) oficiální název školy ze zřizovací listiny
5. Seznámení a vyjádření se ke změnám ŠVP na SOU – seznámil Ing. Vladimír Richtr
a. Aktualizace ŠVP
b. Sjednocení formy s ŠVP na SOU a na SOŠ
c. Zapracování požadavků od odborníků z praxe
d. Popis úpravy ŠVP
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 – seznámil Ing. Jiří Skalický
a. Rozpočet je vyrovnaný
7. Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy – seznámil Ing. Jiří Skalický
a. Rozvoj studentské rady
b. Tým PR
c. Vzdělávací a přípravné kurzy pro dospělé
d. Investice – zateplení budov, rekonstrukce garáží, rekonstrukce nejstarších učeben,
septik, v dlouhodobém plánu je výstavba nového areálu na Kpt. Poplera

8. Seznámení s průběhem distanční výuky ve šk. roce 2019 - 2020 – seznámil Ing. Jiří Skalický
a. Jednotný systém
b. Rychlá reakce po zavedení karantény
9. Seznámení s technickým zajištěním případné souběžné prezenční a distanční výuky ve
školním roce 2020 - 2021 – seznámil Ing. Jiří Skalický
10. Projednání podnětů ze strany žáků, zákonných zástupců a pedagogů
a. Projednání plnění minulých podnětů
i. Odpočinková místnost – z větší části realizováno
ii. Otázka stropu tělocvičny – opraveno dodavatelskou firmou
iii. Materiální zajištění dílen pro praktickou výuku s ohledem na vyšší počet
studentů (zvláště u oboru truhlář) – ředitel podnikne kroky pro prověření
konkrétních podmínek a zajištění - probíhá dovybavení
b. Nové podněty
i. Zavedení intenzivní kontroly povinné četby v českém jazyce. Některé studenty
to donutí k práci – podnět podal student školy
- ŠR doporučuje předat na předmětovou komisi, která doporučí vhodné
kroky. Doporučujeme k projednání i na studentské radě.
ii. Doporučujeme řediteli školy prověřit možnost odkoupení pozemku vedle školy
– septik, parkování motocyklů

Podpisy:

Ing. Zdeněk Spilko

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

Marie Kučerová

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

Vojtěch Dostál

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

Ve Vysokém Mýtě 31. srpna 2020.
Zapsal Ing. Zdeněk Spilko.

