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Zápis č. 2/2015 

ze zasedání školské rady, která se konala dne 14. 10. 2015 
 

 

Přítomni: Ing. T. Dolejský, Ing. L. Strejček, Mgr. E. Řiháčková, p. Zdeněk Nesiba 

 

 
Hosté: Ing. J. Doleţal, ředitel školy 
 
 
 
Program jednání: 

 

1. Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015 

2. Seznámení s protokolem o kontrole České školní inspekce 

3. Připravovaný nábor ţáků základních škol 

4. Různé a diskuze 
 
 
 
Předseda ŠR při zahájení zasedání omluvil nepřítomné členy a následoval program 
jednání ve stanoveném pořadí. 
 
 
ad 1) 
 
Výroční zprávu 2014/2015 dostali členové ŠR k nahlédnutí před jejím schvalováním. 
Připomínky od členů ŠR byly řešeny a opravy provedeny ještě před zasedáním ŠR. 
Na jednání ŠR následovala debata k obsahovému sloţení výroční zprávy a moţnosti 
úprav v souladu s vyhl. 15/2005 Sb. 
 
Výroční zpráva 2014/2015 byla schválena všemi přítomnými členy ŠR. 
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ad 2) 
 
Předseda ŠR seznámil členy s protokolem o kontrole České školní inspekce. 
Dne 15. června 2015 byla provedena kontrola ve smyslu § 174 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 561/2004 Sb., zaměřená na organizaci a průběh závěrečné zkoušky ve střední škole 
povinně realizované podle jednotného zadání. Kontrola byla zaměřena na organizaci 
písemné, praktické a ústní zkoušky, jmenování členů zkušební komise a hodnocení 
závěrečné zkoušky. Při kontrole nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
 
 
ad 3) 
 
Škola kaţdý rok aktivně oslovuje ţáky ze základních škol a informuje veřejnost o dění 
ve škole. Na návštěvě škol se podíleli Ing. Jaroslav Doleţal, Ing. František Chvátal, 
Ing. Marta Bauerová a pan Karel Janoušek, který připravuje nábory ţáků. 
 
ŠR dostala následující informace: 
 
 V roce 2014/2015 bylo navštíveno 23 základních škol, z toho 27 tříd 9. ročníku 

s celkovým počtem 570 ţáků. 
 
 Bylo navštíveno 17 základních škol na rodičovských schůzkách. 

 
 Ţáci ze šesti základních škol přijeli na prohlídku SŠřs a další zájemci vyuţili den 

otevřených dveří. 
 

Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo do 1. ročníku SŠřs 109 ţáků, v Kraji Vysočina 
vycházelo 4200 ţáků 9. ročníku ZŠ a z toho v našem okruhu 570 ţáků. 
 
Ve školním roce 2015/2016 se uskuteční podobné nábory ţáků základních škol. 
Den otevřených dveří bude 3. prosince 2015. 
 
 
ad 4) 
 
Ředitel seznámil s investicemi školy a dalším plánováním. 
Proběhla diskuze nad jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy. 
 
Další zasedání ŠR se uskuteční na jaře 2016, termín bude upřesněn. Předseda ŠR 
ukončil zasedání. 
 
 
 
 
V Moravských Budějovicích dne 14. 10. 2015 
 
 
 ................................. 
  Ing. Tomáš Dolejský 

 předseda školské rady SŠřs 
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Školská rada konaná dne 14. 10. 2015  

– výpis z prezenční listiny 

 
 
 

 
Jméno Členové 

Ing. Tomáš Dolejský přítomen 

Ing. Luboš Strejček přítomen 

Mgr. Emilie Řiháčková přítomna 

Jan Kocáb nepřítomen 

Zdeněk Nesiba přítomen 

Ivana Silvestrová nepřítomna, omluvena (pracovní důvody) 

 Hosté 

Ing. Jaroslav Doleţal přítomen 
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