Zasedání Školské rady při SŠPHZ Uherské Hradiště č. 2
(funkční období 2018– 2021)
Zápis č. 2
Termín konání: 4. červen 2018
Přítomni: 7 členů: Ing. Stanislav Blaha, Ing., Bc. Monika Jahodíková,
Mgr. Lenka Tománková, Mgr. Zina Omelková, Mgr. Jarmila Červenková,
pí Květoslava Bistrá, pí Irena Lukeštíková
Nepřítomni: 2 členové: pí Patricie Kolísková, Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D. - omluveni
Hosté: Ing. Jaroslav Zatloukal - ředitel školy
Program: 1. Zahájení a přivítání
2. Projednání a schválení změn ve školním řádu
3. Projednání a schválení změn v ŠVP
4. Informace o hospodaření školy a rozpočtu na rok 2018
5. Projednání koncepčního záměru rozvoje školy
6. Různé
7. Prohlídka školy
8. Diskuse
ad. 1. Jednání zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Lenka Tománková, která nechala
schválit navržený program. Proti programu neměl nikdo z přítomných žádné připomínky. Pak
předala slovo řediteli školy.
ad. 2. Ing. Jaroslav Zatloukal seznámil členy ŠR s navrženými změnami ve školním řádu,
který bude platit od 1. 9. 2018. Viz příloha. Rada jednohlasně schválila školní řád.
ad. 3 Ing. Jaroslav Zatloukal poskytl informace k projednání změn v ŠVP. Aktualizovány
jsou ŠVP oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika, kde se změny týkají obsahu i metod výuky
předmětů: učební praxe, počítačové aplikace a programování, základy řídicí techniky a
počítačové systémy. Oboru 65-42-M/01 Hotelnictví, kde je změna v učebním plánu matematický seminář po dobu nepovinné maturity z matematiky je přeřazen do nepovinných
předmětů. Dále dochází k aktualizaci ŠVP učebních oborů, kde v RVP došlo k navýšení počtu
hodin matematického vzdělávání, v ŠVP učebních obrů dojde k navýšení matematiky o 1
vyučovací hodinu v předmětu praktická matematika. ŠR se vyjádřila k navrhovaným změnám
souhlasně.
ad. 4. Ing. Jaroslav Zatloukal předložil zprávu o hospodaření za r. 2017 a rozpočet školy na
r. 2018. Zpráva o hospodaření byla přijata Radou Zlínského kraje. Výsledek hospodaření
v částce 20 000 Kč byl vložen do fondu odměn a částka 173 570,62 Kč byla vložena do fondu
rezerv. Hlavní výsledek hospodaření byl v roce 2017 0 Kč. Rozpočet SŠPHZ Uh. Hradiště je
zveřejněn na webových stránkách školy. ŠR vzala informace na vědomí.
ad. 5. Ing. Jaroslav Zatloukal představil dokument Koncepční záměr rozvoje školy, jehož
součástí byla vzdělávací nabídka školy, vizi rozšíření oborové nabídky, příprava ŠVP oboru
praktická sestra, která od 1. 9. 2019 nahradí dosavadní obor zdravotnický asistent, revidovat
ostatní ŠVP, realizovat školní akční plán, realizovat projekt „Podpora vzdělávání na SŠPHZ
Uh. Hradiště“ v rámci projektu zjednodušeného financování Šablony pro SŠ a VOŠ,

realizovat preventivní programy, evaluace vzdělávací činnosti školy, personální řízení školy,
klima školy, materiální rozvoj školy, vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru cukrář
na budově P, modernizace materiálního zázemí pro výuku přírodních věd a rozvoje
podnikavosti, vybudování centra technického vzdělávání, pořízení nového hardware i
software, vybudování jazykového a přírodovědného centra, rekonstrukce kanalizací, výměna
oken a zateplení budov H a P, rekonstrukce toalet na budově Z, praktické vyučování partnerská spolupráce, mezinárodní spolupráce, prezentace školy na veřejnosti. ŠR vzala
informace na vědomí.
ad.6. Mgr. Lenka Tománková navrhla odložit prohlídku školy na pozdější termín, bude
možné ji uskutečnit v rámci oslav 70 let založení zdravotního školství v Uh. Hradišti. Návrh
byl ostatními členy přijat.
ad.7. Neproběhl.
ad.8. Ing. Jaroslav Zatloukal informoval členy ŠR o maturitních zkouškách v jarním termínu
r. 2018, neúspěšnost činila na celé škole 45%. Dále informoval o výsledcích přijímacího
řízení.
Mgr. Lenka Tománková ukončila zasedání.

.
USNESENÍ
1. ŠR schválila školní řád.
2. ŠR se vyjádřila souhlasně k provedeným změnám v ŠVP.
3. ŠR projednala Zprávu o hospodaření a Rozpočet školy. Předložený dokument vzala na
vědomí.
4. ŠR projednala Koncepční záměr rozvoje školy. Předložený dokument vzala na
vědomí.
5. ŠR schválila termín dalšího jednání na 15. 10. 2018
V Uherském Hradišti 4. června 2018
Zapsala: Mgr. Jarmila Červenková

Mgr. Lenka Tománková
předsedkyně ŠR

