ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
VOŠS A SŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO
konaného den 15. 12. 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
● Blanka Vávrová – nově zvolená členka (zvolená zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky)

Body jednání:
1. Seznámení s výsledky voleb do ŠR (listopad 2020) - seznámí 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. Předběžný plán dalších setkání, informace o předpokládaném začátku funkčního období nově
zvolených členů do ŠR – seznámí Ing. Zdeněk Spilko
- Předpoklad prvního setkání nové Školské rady je březen až duben 2021 – bude
upřesněno dle situace (3 měsíce po skončení nouzového stavu)
3. Seznámení s průběhem distanční výuky ve šk. roce 2020 - 2021 – seznámí Ing. Jiří Skalický
- Videokonference, dovybavení VT, i ti co jsou v karanténě se mohou připojit
- Informace o výuce na studijních oborech a na učebních oborech
4. Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy na 2. pololetí školního roku 2020 - 2021
- seznámí Ing. Jiří Skalický
- rekonstrukce 3 učeben (03 - 2021, 2 učebny (letní pr.), dovybavení VT – 1,1 mil. Kč (letní
prázdniny)
5. Projednání podnětů ze strany žáků, zákonných zástupců a pedagogů
a) Plnění minulých podnětů
- Doplnit do dokumentů (na titulní stranu) oficiální název školy ze zřizovací listiny – splněno
- Probrat možnost elektronického omlouvání – zapracováno do školního řádu
- Materiální zajištění dílen pro praktickou výuku s ohledem na vyšší počet studentů (zvláště
u oboru truhlář) – probíhá
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Zavedení intenzivní kontroly povinné četby v českém jazyce. Některé studenty to donutí
k práci.
o ŠR doporučuje předat na předmětovou komisi, která doporučí vhodné kroky –
proběhlo a mezi vyučujícími je domluveno, že budou cíleně kontrolovat od nižších
ročníků
o Doporučujeme k projednání i na studentské radě – proběhlo
Doporučujeme řediteli školy prověřit možnost odkoupení pozemku vedle školy – septik,
parkování motocyklů – proběhlo, ale není to možné

-

-

b) Nové podněty
- nejsou

Podpisy:

Ing. Zdeněk Spilko

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

Marie Kučerová

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

Vojtěch Dostál

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

Ve Vysokém Mýtě 15. prosince 2020.
Zapsal Ing. Zdeněk Spilko.
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