
Zápis školské rady 
 při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace 

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

Číslo zápisu:  2/2013 

Datum:      22. 10. 2013, zasedací místnost 

Přítomni:      Ing. Tomáš Kostka, PaedDr. Svatopluk Novák, Dorota Tomicová, Libor Zarzycki, 
Ing. Vladislav Walach (host) 

Omluveni:    Mgr. Vladimíra Holešová, Jiří Šoral 

Jednání vede:  Ing. Tomáš Kostka 
 
 
Program jednání: 

 1) návrh programu jednání 
 2) kontrola zápisu 1/2013  
 3) schválení změn ve školním řádu 

4) schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 
              5) projednání sdělení České školní inspekce  
 6) vyjádření se k dodatkům školních vzdělávacích programů 
              7) ostatní sdělení a různé 
  
 
Průběh jednání a hlasování 

ad 1) Předseda ŠR pronesl úvodní slovo a přednesl návrh programu zasedání. Navržený program byl 
schválen všemi přítomnými členy. 

ad 2) Kontrola zápisu 1/2013. Zpráva volební komise. Noví členové školské rady zvoleni za zákonné 
zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky střední školy (od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2016) jsou paní Dorota 
Tomicová a pan Libor Zarzycki. Noví členové byli seznámeni s jednacím řádem školské rady. 

ad 3) Navrhované změny školního řádu předložil s odůvodněním Ing. Kostka (viz příloha č. 2). 
Dodatek byl projednán a schválen všemi přítomnými členy.  

ad 4) S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2012/2013 vystoupil předseda ŠR, který si 
připravil krátkou prezentaci (viz příloha č. 3). Ředitel školy seznámil přítomné členy se stavem 
aktuálních projektů. Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy. 

ad 5 a 6) Předseda ŠR seznámil přítomné se sdělením ČŠI (viz příloha č. 4), která provedla analýzu ŠVP 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 26-51-H/01 Elektromechanik pro silnoproudá zařízení a 
26-52-H/01 Mechanik digitální techniky (platnost do 31. 8. 2013). Ředitel školy vysvětlil členům 
školské rady jak byly odstraněny drobné nedostatky zjištěné ČŠI a seznámil je s dodatky k ŠVP. 

ad 7) Libor Zarzycki poukázal na špatný stav sociálního zařízení u tělocvičny č. 1. Ředitel školy přislíbil 
opravu šatny č. 3. a č. 4 dle finančních možností.  
 

Usnesení 

Školská rada 

- schválila dodatek ke školnímu řádu, 
- schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013, 
- projednala inspekční zprávu České školní inspekce, 
- vyjádřila se souhlasně k dodatkům ŠVP. 



Přílohy 

č. 1 prezenční listina 
č. 2 dodatek ke školnímu řádu č. 1/2013 
č. 3 prezentace k výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (elektronická/ppt) 
č. 4 sdělení ČŠI 
č. 5 schvalovací doložka k výroční zprávě 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Tomáš Kostka 
 
Ověřil:  Libor Zarzycki 
 
Předseda:  Ing. Tomáš Kostka 
 


