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Zápis a usnesení ze zasedání školské rady 

Den, čas a místo konání 

 

Čtvrtek 27. 5. 2022, 16:30 hodin, 

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

 

Přítomni 

 

Ing. Markéta Šedivá 

Ing. Petr Lošek 

p. Jaroslava Blehová 

Mgr. Eva Vyhnánková 

Mgr. Ladislav Exner 

 

Omluveni 

 

Mgr. Radek Skokan 

 

Hosté 

 

Ing. Josef Vavřinec – ředitel školy 

 

Program 

 

1. Zahájení  

2. Volba předsedy/předsedkyně ŠR  

3. Informace o přijímacím řízení 2022 

4. Informace o činnosti školy 

5. Různé 

6. Závěr 
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Bod 1. 

 

Zasedání zahájil ředitel školy Ing. Josef Vavřinec, uvítal členy školské rady (dále ŠR), uvítal nové členy 

zvolené za rodiče p. Jaroslavu Blehovou a Mgr. Evu Vyhnánkovou a pověřil zápisem člena školské 

rady Mgr. Ladislav Exnera. 

 

Usnesení školské rady č. 1 ze dne 27.5.2022 

 

školská rada 

souhlasí s tím, aby zápis provedl člen ŠR Mgr. Ladislav Exner 

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

 

Dále Ing. Josef Vavřinec představil návrh programu zasedání. 

 

Usnesení školské rady č. 2 ze dne 27.5.2022 

 

školská rada 

schvaluje program zasedání 

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

 

Bod 2. 

 

Ředitel školy Ing. Josef Vavřinec vyzval členy ŠR, aby podali návrhy k volbě nového předsedy ŠR na toto 

volební období. Slova se ujal Ing. Petr Lošek a navrhl za předsedu Mgr. Ladislava Exnera s tím, že tento 

člen byl do ŠR zvolen již ve druhém volebním období. Protinávrhy od ostatních členů ŠR nezazněly. 

Kandidát na předsedu se krátce představil a ŠR poté hlasovala o jeho zvolení.    

 

Usnesení školské rady č. 3 ze dne 27.5.2022 

 

školská rada 

zvolila za předsedu ŠR v tomto volebním období Mgr. Ladislava Exnera 

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

 

 

Ředitel školy poté předal slovo nově zvolenému předsedovi ŠR Mgr. Ladislav Exnerovi a pověřil ho 

vedením zasedání. 

 

Bod 3. 

 

Předseda ŠR požádal ředitele školy Ing. Josefa Vavřince, aby seznámil ŠR s probíhajícím přijímacím 

řízením školy na následující školní rok 2022/2023. 

Přijímací řízení je dvoukolové a na školu se hlásí více žáků, než tomu bylo v minulých obdobích. Bylo 

sděleno, že zřizovatel dodržel příslib zvýšení počtu přijímaných žáků, po předchozí žádosti ředitele. Škola 
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bude mít v příštím školním roce cca 800 žáků, což znamená o 2 třídy více.  Tím vznikne navýšení 64 

vyučovacích hodin a potřeba dalších 3 pracovních míst pro pedagogy. Vzhledem k tomu, že ze školy 

z různých důvodů odchází 3 učitelé, škola v tomto období hledá celkem 6 nových pedagogů. Ředitel již 

eviduje přihlášky k výběrovému řízení. Potřeba jsou především učitelé s aprobací ČJL, NEJ a Elektro.  

Současná podoba přijímacích řízení, kdy si zájemci mohou podat dvě přihlášky na různé obory a školy je 

náročná, ředitel vyzdvihl práci všech zúčastněných pracovníků školy na jejich zpracování. Co se týká 

počtu žáků ve třídách, ty stanovuje zřizovatel na základě platných zákonů a předpisů. Je možné, že 

v některých oborech bude umožněno navýšit počet 30 žáků na 32. 

 

Bod 4. 

 

Předseda ŠR přešel k bodu 4 zasedání a to byly informace o činnosti školy v uplynulém období. Ředitel 

školy a člen školské rady za zřizovatele Ing. Petr Lošek informovali členy o množství aktivit v tomto 

školním roce. 

• Škola pořádala společně s firmou Foxconn, se kterou spolupracuje již několikátým rokem soutěž 

Foxconn Cup 2022, na které se žáci naší školy umístili na druhém místě a dokázali, že mohou svými 

vědomostmi velmi kvalitně konkurovat žákům dalších škol v regionu. 

• Ředitel informoval o úspěšném letním kempu „Řemesláček“ o loňských letních prázdninách a o tom, že 

i letos se tento kemp připravuje. Společně se diskutovalo o tom, že nejde jen o přiblížení řemesla žákům 

základních škol, ale že je pro pedagogy dobrým zadostiučiněním vidět děti nadšené z činností, kterým se 

na kempu věnují. Program pro žáky je vždy připraven na celý den až do odpoledne. 

• Škola jedná se zástupci firmy ČEZ a připravuje se již podpis Deklarace o spolupráci, to umožní provádění 

školení, certifikací a praxí našim žákům. 

• Žáci oboru zedník se připravují na mezinárodní soutěž. 

Diskutovalo se o tom, že naše škola umožňuje žákům vykonávání odborného výcviku (OV) přímo 

v závodech a provozovnách, kde jsou pod dohledem učitelů OV a také odborníků z praxe. 

• Ing. Lošek informoval o probíhající spolupráci s firmou Metrans Dyko s.r.o. Kolín. 

• Mgr. Vyhnánková se dotázala na obory vhodné pro dívky. Ředitel informoval ŠR o velmi vyhledávaných 

tříletých oborech Ošetřovatel, Kuchař-číšník, Kadeřník a také čtyřletých maturitních - Kosmetické služby, 

Veřejná správa a Sociální činnost. Nabídka školy je skutečně pestrá. 

• Ředitel dále informoval ŠR o připravující se rekonstrukci domova mládeže, o potřebě vybudování skladu 

řeziva pro obor Truhlář, o spolupráci školy s Centrem pro uprchlíky, na které se podíleli jak žáci školy, tak 

někteří zaměstnanci. Škola také již zaměstnala dva pracovníky z řad uprchlíků.  

 

  

Bod 5. 

 

Následovala diskuze k výše 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. Členové ŠR konstatovali, že o řemeslné obory se zvyšuje zájem. O školství 

v regionu hovořil Ing. Lošek, o Erasmu+ a přínosu pro žáky Mgr. Exner právě v souvislosti s praxí. O 

činnosti školského poradenského pracoviště informoval školní metodik prevence Mgr. Exner. 

Ing. Vavřinec také upozornil na probíhající změny v ŠVP, na kterých učitelé v současné době pracují a na 

to, jak složitá práce pedagoga je. Každý učitel ke své pedagogické činnosti vykonává ještě i činnosti další. 
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Jednoduchá situace pro školu není v oblasti nákladů, a to proto, že byla výrazně navýšena cena energií, 

v současné době několikanásobně cena plynu. 

 

 

Bod 6. 

 

Na závěr poděkoval ředitel školy členům ŠR za účast na zasedání. 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 27. května 2022       podpis: 

 

ověřovatel zápisu a usnesení: Ing. Petr Lošek  

dne 27. května 2022       podpis 

 


