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Zápis z jednání Školské rady při SŠř Jaroměř konané 29. 5. 2018 
 

Přítomni: všichni členové - Mgr. Berdychová, Mgr. Šormová, P. Nývltová, Š. Ptáček,  

Bc. Kubias, Ing. Karousová 

 

 

1) Zahájení schůze 

- Mgr. Kočišová, ředitelka školy, zahájila schůzi ŠR a seznámila s výsledky voleb do ŠR a 

přivítala nové členy: 

 - Mgr. Martina Berdychová – jmenována za zřizovatele 

 - Mgr. Táňa Šormová – jmenována za zřizovatele 

 - Petra Nývltová – zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků 

 - Šimon Ptáček – zvolen za zletilé žáky 

 - Ing. Hana Karousová – zvolena za pedagogické pracovníky 

 - Bc. Ladislav Kubias – zvolen za pedagogické pracovníky 

 

 

2) Volba předsedy ŠR a zapisovatelky 

- na předsedu ŠR byl navržen Bc. Ladislav Kubias, zvolen 5 hlasy (1 se zdržel) 

- na zapisovatelku ŠR byla navržena Ing. Hana Karousová, zvolena 5 hlasy (1 se zdržel) 

 

3) Informace o školním roce 2018/2019 

- k dnešnímu dni je stav přijatých žáků podle zápisových lístků následující: 

 - tesař – 11 

 - truhlář – 18 

 - čalouník – 5 

 - umělecký kovář – 7 

 - umělecký keramik – 7 

 - podkovář – 5 

 - opravář zemědělských strojů – 27 

- volná místa: umělecký kovář – 7, podkovář – 4, opravář zemědělských strojů 3 

 

- personální zajištění – od 1. 9. 2018 nastupuje nový učitel na odborné předměty oboru 

Opravář zemědělských strojů Mgr. Vladimír Doležal. Jiné personální změny nejsou. 

 

4) Inspekční zpráva ČŠI 

- ŠR projednala Výsledek šetření stížnosti, který předložila ČŠI ke stížnosti týkající se neplnění 

školního vzdělávacího programu oboru vzdělání 82-51-H/04 Umělecký keramik v odborném 

výcviku a nedodržování jednotného zadání v praktické části závěrečné zkoušky. ČŠI hodnotí 

stížnost v bodě 1 jako důvodnou, protože škola nedoložila, že ve 3. ročníku bylo odučeno 

učivo Vytváření a tvarování na hrnčířském kruhu a Vytáčení drobných částí a vytáčení celků. 

V bodě 2 hodnotí stížnost jako nedůvodnou, protože závěrečné zkoušky pro školní rok 

2016/2017 proběhly v pořádku. 
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5) Zpráva o hospodaření školy za rok 2017 

- ŠR rada vzala na vědomí Zprávu o hospodaření školy za rok 2017 

 

6) Investice 

Proběhly: 

- nákupy strojového vybavení z vlastních prostředků školy – párová pila pro truhláře, cca 155 

tis. Kč, buchar pro kovoobory, cca 120 tis. Kč a ohýbačka cca 60 tis. Kč 

 

Probíhající: 

- oprava střechy, cca 12 mil. Kč, od 26. 4. 2018 do 23. 9. 2018 

 

Připravované: 

- projekt Mas (= místní akční skupiny), investiční nákup strojového vybavení, cca do 1,5 mil. 

Kč 

- výměna oken na budově školy, naplánováno do několika etap, plánovaná investice cca 10 

mil. Kč 

 

7) Projekty 

- projekt Šablony, od září 2017 do srpna 2019, cca 700 tis. Kč 

- Cerasmus+ - jednání 29. 5. 2018 Letovice – setkání nár. týmu k zajištění trvalé udržitelnosti 

keramického řemesla, zachování vzdělávacích oborů keramického zaměření. EU do tohoto 

projektu investovala 300 tis. Eur. 

 

8) Nový Vnitřní řád Domova mládeže SŠř v Jaroměři 

- ŠR schválila všemi hlasy nový vnitřní řád DM, který nabude účinnosti 3. 9. 2018 

 

9) Dodatek č. 1 Školního řádu 

- ŠR schválila všemi hlasy dodatek č. 1 školního řádu – doplnění na základě změn ve vnitřním 

řádu DM, platný od 1. 9. 2018 

 

10) Dodatek č. 2 Školního řádu 

- ŠR schválila všemi hlasy dodatek č. 2 školního řádu – GDPR, platný od 24. 5. 2018 

 

11) ŠVP Čalouník 

- od školního roku 2018/2019 bude vyučován nový obor Čalouník, ŠR se vyjádřila k ŠVP bez 

připomínek 

 

12) Soutěže žáků 

- Dobřív, umělečtí komáři – 2. a 3. místo 

- Třebíč, opraváři zemědělských strojů – 9. místo 

- Hradec Králové, SUSO – 1. místo, postup do finále 

- Praha, tesaři, oblastní kolo Čechy – 1. místo 

- Brno, tesaři, České ručičky – 1. místo 

- Brno, truhláři, mistrovství ČR – 4. místo 
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13) Prezentace školy a výstavy 

- prezentace škol a zaměstnavatelů v 5 okresních městech – Náchod, Trutnov, Jičín, Rychnov 

nad Kněžnou, Hradec Králové 

 

- Výstavy: 

 - 130 let školy, Muzeum Jaroměř, červen 2017 

 - Řemesla ohněm zrozená – umělečtí kováři a keramici, Dobruška, Březen 2018 

 - Řemesla ohněm zrozená – umělečtí kováři a keramici, Dvůr Králové nad Labem,  

    červen 2018 

 

14) Diskuse 

- pobyty tesařských učňů z Francie na naší škole   

- mistrovské zkoušky 

- Erasmus – možnosti pro žáky 

 

 

Usnesení: 

1) ŠR zvolila předsedu Bc. Kubiase a zapisovatelku Ing. Karousovou. 

2) ŠR vzala na vědomí Zprávu o hospodaření školy za rok 2017. 

3) ŠR se vyjádřila k novému ŠVP Čalouník a vzala je na vědomí. 

4) ŠR schválila všemi hlasy nový Vnitřní řád Domova mládeže platný od 3. 9. 2018. 

5) ŠR schválila všemi hlasy dodatek č. 1 Školního řádu platný od 1. 9. 2018. 

6) ŠR schválila všemi hlasy dodatek č. 2 Školního řádu platný od 24. 5. 2018. 

7) ŠR projednala zprávu ČŠI – Výsledek šetření stížnosti. 

 

 

 

 

Zapsala 29. 5. 2018 Ing. Karousová 

 

 

 

Předseda školské rady Bc. Ladislav Kubias 

 

 


