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Zápis školské rady 
při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace 

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

Číslo zápisu: 2/2014 

Datum:  23. 10. 2014, zasedací místnost 

Přítomni: Josef Bardoň, Mgr. Ladislav Blahuta, PaedDr. Svatopluk Novák, Jiří Šoral,  
  Dorota Tomicová, Libor Zarzycki 

Hosté:  Ing. Vladislav Walach, Ing. Tomáš Kostka 

Jednání vede: Ing. Vladislav Walach, Josef Bardoň 

 

Program Jednání: 

1) úvodní slovo ředitele 
2) volba předsedy a místopředsedy 
3) slovo předsedy, poděkování Ing. Tomáši Kostkovi a Mgr. Vladimíře Holešové za mnoholetou 

činnost ve školské radě 
4) kontrola zápisu 1/2014, (stav podnětů a připomínek) 
5) informace o výroční zprávě činnosti školy (prezentace), hlasování o schválení 
6) seznámení se závěry inspekční zprávy 
7) vyjádření se k přípravě nového školního vzdělávacího programu 
8) ostatní sdělení a různé 

 
 
Průběh jednání a hlasování 

ad 1) Úvodní slovo ředitele školy, představení nových členů školské rady p. Josefa Bardoně 
a Mgr. Ladislava Blahuty. Noví členové byli seznámeni s jednacím řádem školské rady. 

ad 2) Předsedou školské rady byl jednohlasně zvolen p. Josef Bardoň, místopředsedou Mgr. Ladislav 
Blahuta, rovněž jednohlasně. 

ad 3) Úvodní slovo nového předsedy a poděkování Ing. Kostkovi a Mgr. Holešové za mnoholetou 
činnost ve školské radě. 

ad 4) Kontrola zápisu 1/2014. Přítomni členové neměli k zápisu připomínky. 

ad 5) S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013/2014 vystoupil předseda ŠR, který si 
připravil krátkou prezentaci (viz příloha č. 2). V průběhu prezentace podával doplňující informace 
ředitel školy. Na dotaz p. Šorala, ohledně uplatnění absolventů po ukončení studia, odpověděl Ing. 
Walach, že uplatnění je velice široké, až na důlní obory. OKD zrušilo většině žákům důlních oborů 
smlouvy. Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými hlasy. 

ad 6) Předseda ŠR seznámil přítomné se závěry inspekční zprávy konané ve dnech 1.–3. 9. 2014. 
Inspekce se týkala průběhu maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2014. Ve všech 
bodech kontroly nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

ad 7) Předseda ŠR a ředitel školy informovali o přípravě nového školního vzdělávacího programu: 
 RVP: 26-41-M/01 Elektrotechnika 
 ŠVP: Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie. 
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ad 8) Pan Šoral vznesl dotaz, týkající se materiálního zajištění (fotovoltaické panely) výuky oboru 
Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie. Ing. Walach a p. Bardoň informovali přítomné, že 
momentálně je to ve fázi průzkumu trhu. 

 

Usnesení 

Školská rada 

- schválila program jednání, 
- zvolila předsedu p. Josefa Bardoně a místopředsedu Mgr. Ladislava Blahutu, 
- schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014, 
- projednala inspekční zprávu České školní inspekce, 
- projednala přípravu nového školního vzdělávacího programu. 
 
 
 
Přílohy 

č. 1 prezenční listina 
č. 2 prezentace k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (elektronická/pptx) 
č. 3 schvalovací doložka k výroční zprávě 
č. 4 sdělení ČŠI 
 
 
 
 
Zapsal:  Mgr. Ladislav Blahuta 
 
Ověřil:  Libor Zarzycki 
 
Předseda: Josef Bardoň 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


