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Zápis a usnesení z 1. zasedání školské rady 
Den, čas a místo konání 

 

Čtvrtek 25. 10. 2018, 17 hodin,  

budova SOŠ a SOU řemesel, Čáslavská 202, Kutná Hora, ředitelna školy 

 

Přítomni 

 

p. Jaromír Bohatý 

Ing. František Novák 

p. Světlana Hrušková 

p. Simona Růžičková 

Bc. Ladislav Exner 

Mgr. Radek Skokan 

 

Omluveni 

 

 

Hosté 

 

Ing. Josef Vavřinec – ředitel školy 

 

Program 

 

1. Zahájení 

2. Uvítání nového ředitele školy ve funkci 

3. Schválení programu zasedání školské rady 

4. Volba nového předsedy školské rady 

5. Informace nového předsedy školské rady 

6. Schválení výroční zprávy školy 

7. Diskuse a různé 

8. Závěr 

 

 

Bod 1. Programu 
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Zasedání zahájil ředitel školy Ing. Josef Vavřinec, uvítal členy školské rady (dále ŠR) v novém 

složení, představil nové členy: pana Jaromíra Bohatého jmenovaného zřizovatelem a Mgr. Radka 

Skokana zvoleného za pedagogické pracovníky školy. Poté předal slovo Bc. Ladislavu Exnerovi, 

kterého pověřil dočasným vedením tohoto zasedání.  Důvodem dočasného vedení bylo ukončení 

pracovního poměru minulého předsedy ŠR Ing. Josefa Tremla. 

 

Bod 2. Programu 

 

Bc. Ladislav Exner uvítal jménem ŠR nového ředitele školy do jeho funkce, konstatoval, že věří 

v dobrou spolupráci vedení školy se ŠR, která se bude snažit o konstruktivní přístup při řešení 

případných problémů, které by nastaly.  

 

Usnesení školské rady 

č. 1/1/2018 

 

školská rada 

souhlasí s dočasným vedením 1. zasedání Bc. Ladislavem Exnerem a schvaluje dotyčného, jako  

zapisovatele „zápisu a usnesení“  

hlasování:      pro: 5        proti: 0       zdržel se: 1 

 

Bod 3. Programu 

 

Bc. Ladislav Exner seznámil členy ŠR s programem jednání: 

a) volba nového předsedy školské rady 

b) schválení výroční zprávy školy 

c) diskuze 

 

Usnesení školské rady 

č. 2/1/2018 

 

školská rada 

schvaluje program 1. zasedání  

hlasování:      pro: 6        proti: 0       zdržel se: 0 

 

Bod 4. Programu 
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Bc. Ladislav Exner navrhl ŠR, zvolit novým předsedou pana Jaromíra Bohatého, jako zástupce 

zřizovatele. Ze strany členů ŠR nebyl vznesen žádný protinávrh. 

 

Usnesení školské rady 

č. 3/1/2018 

 

školská rada 

schvaluje novým předsedou ŠR  p. Jaromíra Bohatého, s účinností od 25.10.2018 

hlasování:      pro: 5        proti: 0       zdržel se: 1 

 

Bod 5. Programu 

 

Nový předseda se ujal funkce, sdělil ostatním členům, že se na něj mohou kdykoli obrátit 

s jakýmikoli náměty na práci ŠR.  Dotázal se členů, zda souhlasí v rámci GDPR s tím, aby měl k 

dispozici jejich kontakty. Všichni členové souhlasili a poté zkontrolovali a aktualizovali své 

kontakty. 

  

Bod 6. Programu 

 

Ředitel školy Ing. Josef Vavřinec, předal každému členu ŠR vytištěnou Výroční zprávu školy a 

poskytl jim dostatečný prostor se s ní seznámit. Podrobně prošel výroční zprávu a poskytl 

informace o jednotlivých bodech. Podrobněji se zastavil u tématu internetu a konektivity školy a 

také vybavenosti výpočetní technikou. Upozornil na projekty, kterých se škola účastní, profesní 

kvalifikaci a úspěšně se rozvíjející spolupráci se zaměstnavateli a firmami v regionu. 

 

Usnesení školské rady 

č. 4/1/2018 

 

školská rada 

schvaluje Výroční zprávu školy v předloženém znění   

hlasování:      pro: 6        proti: 0       zdržel se: 0 

 

 

Bod 7. Programu 

 

V diskusi se vyjadřovali všichni členové ŠR k jednotlivým bodům programu, v návaznosti tak, jak 

byly projednávány . Ředitel školy upozornil na nelehkou situaci školy v oblasti úspěšnosti žáků u 
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maturitních zkoušek. Škola dělá maximum proto, aby se úspěšnost zvýšila. Ředitel školy sdělil ŠR 

své představy s rozvojem školy v budoucích letech. Jednou z variant je u maturitních oborů 

Kosmetické služby a Mechanik elektronik přejít ze čtyřleté formy na tříletou, kdy je studium 

zakončeno závěrečnou učňovskou zkouškou a nikoli maturitou. Upozornil také na to, že očekává 

spolupráci se ŠR v předpokládaných změnách ŠVP, které nastanou. Mgr. Skokan seznámil ŠR 

s pokračujícím projektem Erasmus+. 

 

Bod 8. Programu 

 

Předseda poděkoval všem členům za účast a ukončil zasedání ŠR. 

 

 

 

 

zapsal:  Bc. Ladislav Exner 

Dne 25. října 2018                                                                                             podpis 

 

 

ověřovatel zápisu a usnesení:  p. Jaromír Bohatý 

předseda školské rady 

Dne 25. října 2018                                                                                             podpis 

 

 

p. Jaromír Bohatý 

předseda školské rady 

Dne 25. října 2018                                                                                             podpis 

 

 

 

 


