
 

  

Zápis z jednání Školské rady při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, 
Děčín, příspěvková organizace ze dne 12.1.2022 
 
Přítomni: Ing. Jaroslav Svoboda, Mgr. Jan Mareš, Alena Khoury Ratajová, Ing. Jana 
Šulcová, Ing. Petr Sukdol 
Omluveni: Ing. Robin Kubec 
Neomluveni:  
Hosté: Ing. Jana Vacková  
Zapisovatel: Mgr. Pavla Reimerová 
 
Program: 
 
1. Zahájení – schválení programu 

2. Výsledky voleb do školské rady 

3. Volba předsedy školské rady 

4. Seznámení s funkcí ŠR 

5. Vize školy 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

1. Zahájení – schválení programu 

• Přivítání členů ŠR a hostů Ing. Vackovou 
• Školská rada usnášení schopna – 5 členů nově zvolené školské rady ze 6 
• Ověření zápisu bude provedeno nově zvoleným předsedou školské rady 
• Návrh programu schůze byl schválen bez připomínek 

2. Výsledky voleb do školské rady 

Volby do ŠR proběhly tříkolově v termínu od 30.11.2021 do 2.1.2022.  
Ve volbách za jednotlivé části byli do školské rady v tomto pořadí zvoleni: 
Za pedagogy VOŠ a SPŠ Děčín:  

• Ing. Jaroslav Svoboda 
• Mgr. Jan Mareš 

Za zástupce žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků VOŠ a SPŠ Děčín:  
• Alena Khoury Ratajová 
• Ing. Jana Šulcová 

Za zřizovatele byli jmenováni: 
• Ing. Petr Sukdol  
• Ing. Robin Kubec 

V tomto složení bude Školská rada při VOŠ a SPŠ Děčín pracovat v období 12/2021 – 11/2024. 
 

3. Volba předsedy školské rady 

Za předsedu školské rady byl navržen přítomnými členy Mgr. Jan Mareš. Veřejným 
hlasováním byl zvolen. (4 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 1 nepřítomen) 

 
 



 

  

4. Seznámení s funkcí ŠR 

Ředitelka školy seznámila nové členy se základní funkcí ŠR.  

ŠR se: 
• podílí se na správě školy, 
• vyjadřuje se k ŠVP, 
• schvaluje výroční zprávu, 
• schvaluje hodnocení výsledků vzdělávání, 
• projednává koncepci školy, 
• kontroluje a dává podněty k návrhu rozpočtu 
• projednává zprávy ČŠI, 
• podává podněty na zvelebení prostor školy, 
• dává další podněty a připomínky k chodu školy. 

Předseda ŠR: 
• Svolává jednání ŠR 2x za rok nebo častěji dle potřeby, 
• předává informace mezi členy ŠR a vedením školy. 

 

5. Vize školy 

Vybavení školy 
V dalším roce se bude pokračovat s rekonstrukcí budov střediska Slovanská. 

V současné době probíhá rekonstrukce budovy B, po dokončení by měla začít fungovat nová 
výdejna obědů. S ohledem na zjištění nedostatků ve statice vrchních pater budovy A musí 
probíhat výuka pouze v přízemí a suterénu budovy a v nově zrekonstruované budově C. 
s ohledem na tuto situaci byla výuka přesunuta do všech volných prostor tak, aby žáci 
nemuseli přejíždět do jiných prostor. 

Investičním záměrem pro rok 2022 je vybudování výtahu v hlavní budově školy 
střediska Čsl. armády. 

Dalším záměrem jsou úpravy suterénu domova mládeže pro vybudování výtvarné 
dílny a přestěhování a úpravy panelu modelového kolejiště. 

V řešení je chod bistra, které bylo nově zřízeno na obou střediscích. Řeší se kvalita 
odvětrání. 

Personální zajištění výuky  
V roce 2021 proběhly větší změny, do školy přibylo 6 nových pedagogů, kteří 

nahradili především pedagogy odcházející do důchodu. Stále trvá zájem školy o nabídky 
nových pedagogů. 

 

6. Diskuze 

V diskuzi bylo projednáno: 
• COVID situace – množství pozitivně testovaných žáků, testování žáků, 

přehled epidemiologických opatření ve škole 
• Situace ve vzdělávání žáků s ohledem na distanční výuku – většina žáků 

byla zasažena dlouhodobou nepřítomnosti ve škole, dopad to má nejen na 
výsledky vzdělávání, ale především na sociální chování žáků, problémy 
s komunikací. 

• Lyžařské výcviky – proběhnou v lednu i pro neočkované žáky. 



 

  

7. Závěr 

Další jednání ŠR bude předsedou ŠR svoláno dle potřeby, a to na podnět členů 
ŠR nebo ředitelky školy. 

 
 
V Děčíně 12.1.2022 
 
 
 
Zapsala: Pavla Reimerová v.r.…………………………………. 
 
 
 
 
Zápis odsouhlasil:  
 
Mgr. Jan Mareš, předseda ŠR v.r. …………………………………. 
 
 
  


