Zápis a usnesení ze zasedání školské rady
Den, čas a místo konání
Čtvrtek 14. 10. 2021, 16:00 hodin,
budova SOŠ a SOU řemesel, Čáslavská 202, Kutná Hora, ředitelna školy

Přítomni
Ing. Markéta Šedivá
Ing. Petr Lošek
p. Monika Pravdová
Mgr. Radek Skokan
Mgr. Ladislav Exner

Omluveni
p. Zdenka Janečková

Hosté
Ing. Josef Vavřinec – ředitel školy

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace o činnosti školy
Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021
Organizace řádných voleb do školské rady na další období
Různé
Závěr

1

Bod 1.
Zasedání zahájil ředitel školy Ing. Josef Vavřinec, uvítal členy školské rady (dále ŠR) a pověřil
vedením a zápisem člena školské rady Mgr. Ladislav Exnera.

Usnesení školské rady č. 1 ze dne 14.10.2021
školská rada
souhlasí s tím, aby zasedání vedl člen ŠR Mgr. Ladislav Exner
hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

Mgr. Ladislav Exner seznámil poté členy ŠR s programem zasedání.
Usnesení školské rady č. 2 ze dne 14.10.2021
školská rada
schvaluje program zasedání
hlasování: pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

Bod 2.
Ředitel školy, Ing. Josef Vavřinec seznámil ŠR s činností a akcemi uplynulého školního roku.
Školní rok 2020/2021 byl poznamenán lockdownem a distanční výukou, přesto se podařilo
zachovat kvalitu výuky. Vedení školy rozhodlo prodloužit školní rok až do července (16.7.2021) a umožnit
žákům po ukončení distanční výuky doplnit si vzdělání při prezenční výuce a připravit se především na
závěrečné zkoušky a maturitu. O prázdninách se také uskutečnil 1. ročník akce „Řemesláček“, zaměřený
na spolupráci se žáky základní školy. O tuto akci byl velký zájem a pedagogům školy to umožnilo žáky
devátých tříd ze základních škol seznámit s řemeslnými obory na naší škole.
Finanční dar naší školy škole v Hodoníně znamenal navázání přátelských vztahů a možnost setkat
se s kolegy z obdobné školy a vyměnit si zkušenosti.
Významnými akcemi byla investice do nové kotelny, to umožnilo přebudovat část prostor na
dílny a opustit tak již nevyhovující prostory u ČKD. Byla také provedena úprava prostor jídelny, která je
největší místností školy a umožní pořádat přednášky a školení pro všechny zaměstnance školy.
Škola je úspěšná v programu Erasmus+. O prázdninách proběhly výjezdy některých pedagogů do
zahraničí a následovat budou akce pro žáky.
Ředitel školy seznámil ŠR, se změnami v pedagogickém sboru, přibyli noví učitelé, ti mají
přiděleného zavádějícího učitele. Každý pedagog, se vedle své činnosti pedagogické většinou ještě věnuje
aktivitám dalším, a tak se daří zaměstnancům školy pracovat jako tým.
Následovala diskuze členů ŠR o změnách, které do výuky a provozu školy přinesla distanční výuka.
Učitelé i žáci se museli naučit nové metody výuky. Výsledně se ukázalo, že škola distanční výuku velmi
dobře zvládla.
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Bod 3.
Ředitel školy Ing. Josef Vavřinec, zaslal s předstihem každému členu ŠR Výroční zprávu školy za školní rok
2020/2021 a poskytl jim dostatečný prostor se s ní seznámit. K dispozici byla také tištěná verze. Každý
člen ŠR se vyjádřil k navrhovanému obsahu Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021.

Usnesení školské rady č. 3 ze dne 14.10.2021
školská rada
schvaluje Výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021 v předloženém znění
hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Bod 4.
Ředitel školy seznámil ŠR s tím, že bude končit mandát dvěma členům ŠR zvoleným za zákonné zástupce
žáků školy a zletilé žáky školy. Dle volebního řádu byly vyhlášeny volby 30 dní před jejich konáním. Volby
se uskuteční dne 11.11.2021.
Škola jedná s firmou zajišťující systém Bakaláři, zda by bylo možné pro budoucí volby využívat i tento
systém, který je na naší škole používán.

Bod 5.
Následovala diskuze k projednávaným bodům, a k mnoha dalším oblastem školství a výuky. Hovořilo se o
specifikách naší školy v regionu, o její potřebnosti a současném společenském požadavku vychovávat
kvalitní řemeslníky. O školství v regionu hovořil Ing. Lošek, o Erasmu+ a přínosu pro žáky i učitele Mgr.
Skokan, o činnosti školského poradenského pracoviště Mgr. Exner, o reklamě a rubrice Napsali o nás,
akcích pořádaných školou hovořila p. Pravdová, o návaznosti středního a učňovského školství na školství
základní Ing. Šedivá, o dalších plánech školy, dotacích a vzdělávání učitelů ředitel školy Ing. Vavřinec.

Bod 6.
Na závěr poděkoval ředitel školy členům ŠR za účast, jmenovitě také p. Pravdové, které končí mandát, za
její dosavadní působení ve ŠR.
Mgr. Ladislav Exner všem přítomným poděkoval za jejich aktivní přístup a účast na programu zasedání a
jednání ŠR ukončil.

zapsal: Mgr. Ladislav Exner
člen pověřený vedením zasedání ŠR
dne 14. října 2021

podpis:

ověřovatel zápisu a usnesení: Mgr. Radek Skokan
dne 14. října 2021

podpis
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