
Zápis školské rady 
 při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace 

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
 

Číslo zápisu:  1/2013 

Datum:      26. 2. 2013, zasedací místnost 

Přítomni:      Mgr. Vladimíra Holešová, Ing. Tomáš Kostka, Ivana Tomková, Jiří Šoral, 
PaedDr. Svatopluk Novák, Ing. Vladislav Walach (host) 

Nepřítomen:   Patrik Vašek 

Jednání vede:  Ing. Tomáš Kostka 
 
 
Program jednání: 

 1) návrh programu jednání 
 2) kontrola zápisu 2/2012, stav podnětů a připomínek  
 3) zpráva o činnosti, rozbory hospodaření a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 

4) koncepční záměr MSK – optimalizace, oborová optimalizace 
              5) změna ŠVP 26-52-H/01 Mechanik digitální techniky  
 6) zpráva ČŠI 
              7) volby do školské rady 
  
 
Průběh jednání a hlasování 

ad 1) Předseda školské rady pronesl úvodní slovo a přednesl návrh programu zasedání. 

ad 2) Předseda ŠR seznámil přítomné se stavem podnětů a připomínek (zápis 3/2011). 

ad 3) Se zprávou o činnosti – rozborem hospodaření seznámil Ing. Kostka, Ing. Walach blíže 
specifikoval některé údaje. Ing. Kostka v krátké prezentaci prezentoval nejdůležitější data o 
hospodaření v roce 2012 (viz příloha č. 4). 

ad 4 a 5) Ředitel školy přítomné seznámil s koncepčním záměrem MSK k optimalizaci škol a oborové 
optimalizaci. S tím souvisí i změny v ŠVP (viz příloha č. 2). Navrhované změny podrobně vysvětlil 
Ing. Walach.  

ad 6) Předseda ŠR seznámil přítomné se zprávou ČŠI (viz příloha č. 3), která provedla kontrolu ŠVP 
26-41-L/52 Elektrotechnik pro provoz. 

ad 7) Předseda ŠR upozornil na konec funkce dvou členů před uplynutím funkčního období (§ 167 

odst. 9 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb.) a požádal ředitele školy o organizaci řádných voleb. Paní 
Tomkové předseda ŠR a ředitel SŠ poděkovali za dosavadní práci ve školské radě. 
 

Usnesení 

Školská rada 

- projednala zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu právnické osoby, 
- vyjádřila souhlas ze změnami ŠVP 26-52-H/01 Mechanik digitální techniky, 
- projednala zprávu ČŠI 
 



Přílohy 

č. 1 prezenční listina 
č. 2 navrhované změny v ŠVP 26-52-H/01 Mechanik digitální techniky (elektronická/pdf) 
č. 3 prezentace – hospodaření 2012 (elektronická/ppt) 
č. 4 zpráva ČŠI 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Vladimíra Holešová 
 
Ověřila:  Ivana Tomková 
 
Předseda:  Ing. Tomáš Kostka 
 


