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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY  
VOŠS A SŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO 
konaného den 24. 9. 2021 

Zasedání školské rady svolal: Ing. Zdeněk Spilko 

 

Členové ŠR: 

● Ing. Zdeněk Spilko - člen zvolený pedagogickými pracovníky 

● Marie Kučerová - členka jmenovaná zřizovatelem 

● Blanka Vávrová – členka zvolená zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky 

 

K jednání přizváni: 

● Ing. Jiří Skalický - ředitel školy 

 

 

Body jednání: 

 

1. Seznámení s výsledky voleb do ŠR (listopad 2020) - seznámil Ing. Jiří 

Skalický 

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 

Blanka Vávrová - 25 hlasů – zvolena,  František Wayrauch - 24 hlasů 

- za pedagogické pracovníky: 

Ing. Zdeněk Spilko - 19 hlasů - zvolen 
 

2. Volba předsedy ŠR – volbu vedl Ing. Jiří Skalický 

- předsedou nové Školské rady zvolen Ing. Zdeněk Spilko 

3. Schválen dokument Školní řád pro rok 2020 - 2021 – beze změn 

4. Schválen dokument Pravidla hodnocení výsledku vzdělávání – beze změn 

5. Schválen dokument Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 – 2021 

a. Seznámení s výsledky ČŠI konané 2. 6. 2021 – ze zprávy ČŠI vyplývá, 

že fungování distanční výuky, v porovnání s celou ČR, bylo 

nadprůměrné. Z uvedených grafů je zřejmé, že názor vedení školy 

koresponduje s názory učitelů. 

6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021, seznámení s výsledky rozpočtu na 

rok 2020 – seznámil Ing. Jiří Skalický 

7. Seznámení s průběhem distanční výuky ve šk. roce 2020 - 2021 – seznámil 

Ing. Jiří Skalický 

- dovybavení VT – grafické tablety 
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8. Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy roku 2021 - 2022  

- seznámil Ing. Jiří Skalický 

- o 2 menší třídy více, čemuž odpovídá i personální zajištění výuky přijetím 

nových vyučujících 

- nový PHmax umožňuje lepší dělení na obory 

9. Seznámení s technickým rozvojem školy – seznámil Ing. Jiří Skalický 

- rekonstrukce 3 učeben 

- rekonstrukce knihovny a nová učebna Strabag – otevřena 2. 9. 2021 

- učebna KVIS – bude otevřena 1. 11. 2021 

10. Projednání podnětů ze strany žáků, zákonných zástupců a pedagogů  

a) Plnění minulých podnětů 

- Materiální zajištění dílen pro praktickou výuku s ohledem na vyšší počet 

studentů (zvláště u oboru truhlář) – bylo provedeno dovybavení učebních 

oborů 

b) Nové podněty  

- nejsou 

 

 

 

 

 

Podpisy: Ing. Zdeněk Spilko   .................................................... 

  Marie Kučerová   .................................................... 

  Blanka Vávrová    .................................................... 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 24. září 2021. 

 

Zapsal Ing. Zdeněk Spilko. 

 


