
 
 
 

Zápis z jednání školské rady dne 20. 10. 2015 
 
 
 
Přítomni:  Ing. M. Vorel, P. Kofroň, Ing. D. Boušová, J. Růžička, P. Sommer 
                      
 

Omluven: Ing. P Třeštík, J. Hrabák 
 
 
Program:    1. Projednání a schválení Výroční zprávy školy 

 2. Projednání zpráv České školní inspekce 
 3. Změny ve složení ŠR 
 4. Různé 

                    
 

1. Ředitel školy Ing. Milan Vorel seznámil členy ŠR s Výroční zprávou 
školy za školní rok 2014/15: 

   
� výsledky maturitních zkoušek a závěrečných učňovských zkoušek, 

rozbor výsledků vzdělávání žáků, opravné a doplňkové zkoušky, 
příčiny úbytků žáků 

� výsledky přijímacího řízení, skladba vzdělávacích oborů, naplněnost 
oborů a tříd 

� soutěže a spolupráce s jinými školami a institucemi   
� mimoškolní aktivity žáků – řada besed, exkurzí, sportovních akcí, 

vzdělávacích a kulturních akcí 
� rozbor účasti a umístění žáků školy v soutěžích 
� základní údaje o hospodaření školy, rozbor hospodaření 

v doplňkové činnosti 
� zapojení pracovníků školy na projektech a grantech 
� další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, 

certifikace ECDL 
� kvalifikační a věková struktura pracovníků školy 
� kontakty školy s firmami a odbornými pracovišti 
� činnost Domova mládeže 



 
      ŠR  schválila VZ všemi hlasy přítomných členů. Členové ŠR Ing. Třeštík  
      a J. Hrabák se s Výroční zprávou seznámili a schválili tento      
      dokument per rollam.   
 

 
 
2. ŠR se seznámila s výsledky inspekční zprávy čj. ČŠIA-988/15-A ze dne 

22. 6. 2015 a inspekční zprávy čj. ČŠIA-1606/15-A   
ze dne 21. 9. 2015. Z obou zpráv vyplývá, že nebylo zjištěno porušení 
právních předpisů 

 
3. Změny ve složení ŠR: 
 

� Rada HMP jmenovala do ŠR SŠAI pana Jiřího Hrabáka 
� Za neplnoleté žáky se přihlásil pan Pavel Kofroň jako jediný 

zájemce a nahradí tak paní Kramkovou, která oznámila, že nadále 
nemůže tuto funkci zastávat. (Výzva byla řádně zveřejněna.) 

� Za plnoleté žáky se přihlásil Petr Sommer také jako jediný 
kandidát (Výzva byla řádně zveřejněna.) 

 
 
 

 
     
 
 
20. 10. 2015      Zapsala:  Ing. D. Boušová  
 
 
 


