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Zpráva o činnosti školské rady za období 2011/2012 
 
 
V období 2011/2012  proběhla celkem 3 jednání ŠR. 
 

1. Na posledním 7. jednání  ŠR dne 12. 10. 2011 Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti 
školy za rok 2010/2011. 

 
2. V bodu různé informoval ředitel školy o: 

• podzimní přípravě voleb do školské rady, 
• projektu Mechatronika do škol ve spolupráci s Hospodářskou komorou a základními školami, 
• výsledcích státních maturit, 
• přípravě na Akademii řemesel v listopadu v KD Klatovy, 
• rekonstrukci nové učebny, 
• přípravách slučování školy s Integrovanou střední školou, Klatovy, Voříškova 823 v roce 

2012. 
 

3. Na 1. jednání nové ŠR dne 10. 1. 2012 byla provedena volba předsedy a místopředsedy školské 
rady. Předsedou byl zvolen Ing. Stanislav Hess a místopředsedkyní Ing. Jaroslava Skalová. 
 

4. Byl projednán a schválen jednací řád školské rady. Termíny příštího jednání rady byly stanoveny 
předběžně na měsíce duben a září. 
 

5. Ředitel školy seznámil ŠR se současným stavem školy a s výhledem do budoucnosti: 
• o sloučení školy s Integrovanou střední školou, Klatovy, Voříškova 823 k 1. 7. 2012, 
• vybudování střediska pro celoživotní vzdělávání dospělých, 
• s motivačními akcemi pro zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium na průmyslové škole, 
• o zlepšení informovanosti školské rady o činnosti studentského parlamentu prostřednictvím 

zástupce zletilých žáků ve školské radě. 
 

6. Na 2. jednání ŠR dne 30. 4. 2012 Ing. Skala, který byl pověřen školskou radou, informoval ostatní 
členy s průběhem konkurzního řízení na ředitele školy. 

 
7. Školská rada se seznámila s rozpočtem školy na rok 2012 s připomínkami k stálému snižování 

jednotlivých jeho položek. Konstatovala, že rozpočet nekryje náklady, a to především v době, kdy 
dojde ke sloučení s Integrovanou střední školou, Klatovy, Voříškova 823. 

 
8. V bodu různé informoval ředitel školy o: 

• dalším snížení rozpočtu školy na rok 2012, 
• průběhu přijímacího řízení – problém s naplněností jednotlivých oborů, 
• slučování školy s Integrovanou střední školou, Klatovy, Voříškova 823 k 1. 7. 2012, 
• problému dle nového zdravotnického zákona - povinnost vstupních lékařských prohlídek 

i u žáků na praxi i u žáků zúčastňujících se tělesné výchovy, 
• zapojení školy do projektu Šablony a po sloučení s Integrovanou střední školou, Klatovy, 

Voříškova 823 do projektu ROP. 
 

 
V Klatovech dne 3. září 2012 

         Ing. Stanislav Hess  
        předseda školské rady 


