
 

  

Zápis z jednání Školské rady při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, 
Děčín, příspěvková organizace ze dne 14. 11. 2018 
 
Přítomni: p. Jiří Procházka, Ing. Jaroslav Dlouhý, Mgr. Monika Ramešová, Mgr. Iveta 
Hejduková, Mgr. Zuzana Morongová, Ing. Robin Kubec 
Omluveni: Ing. Petr Sukdol, Mgr. Václav Jelínek 
Neomluveni: Ing. Jitka Horká, p. Miloš Röhrich 
Hosté : Ing. Jana Vacková  
Zapisovatel: Bc. Pavla Reimerová, DiS. 
 
Program: 
 
1. Zahájení – schválení programu 

2. Výsledky voleb do školské rady 

3. Volba předsedy školské rady 

4. Projednání výroční zprávy za rok 2017/18 

5. Uvolnění členů končící školské rady 

6. Výhledy do školního roku 2018/19 

7. Diskuze 

 

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 1. 10 do 8. 11. 2018.  
Ve volbách za jednotlivé části byli do školské rady v tomto pořadí zvoleni: 
pedagog VOŠ a SPŠ Děčín:  

• Mgr. Iveta Hejduková 
• Mgr. Zuzana Morongová 

zástupce žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků VOŠ a SPŠ Děčín:  
• Ing. Jaroslav Dlouhý 
• Mgr. Monika Ramešová 

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

V tomto složení bude Školská rada při VOŠ a SPŠ Děčín pracovat v období 11/2018 – 11/2021. 
 

3. Volba předsedy školské rady 

Za předsedu školské rady byla navržena přítomnými členy Mgr. Zuzana Morongová. 
Veřejným hlasováním byla zvolena. (4 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen) 



 

  

4. Projednání výroční zprávy za rok 2017/18 

Výroční zpráva byla předložena ŠR k nahlédnutí.  
Ústně byly projednány a zhodnoceny: 

• výsledky maturitních zkoušek, absolutorií – MZ přibližně 78% úspěšnost, 
Absolutoria v loňském roce velmi dobré výsledky, 100% úspěšnost a 60% s 
vyznamenáním 

• výsledky výchovy a vzdělávání – neomluvená absence a výchovná opatření 
• doučování žáků – hrazené z projektu Šablony 2017 
• počty žáků, studentů jednotlivých oborů – v loňském roce stagnující 
• počty zaměstnanců – nedostatek učitelů odborných předmětů a vysoký věkový 

průměr 
• mimoškolní činnost - zájmové kroužky – dramatický, školní vysílání 

 
V průběhu jednání nebyly k výroční zprávě žádné další připomínky. 
Na závěr projednání bylo hlasováno, výroční zpráva byla veřejným hlasováním 
schválena. (6 pro, 4 nepřítomni) 

 

5. Uvolnění členů končící školské rady 

Bývalí členové ŠR byli z funkce uvolněni, za jejich práci jim bylo poděkováno. 

6. Výhledy do školního roku 2018/19 

V dalším roce se bude pokračovat s přípravou rekonstrukce Slovanská. 
Plánována je oprava učeben Praxe na středisku ČSA a oprava další části opěrné zdi 

střediska Slovanská. 
Dále bude probíhat čerpání z OPVVV v rámci projektu Šablony 2017, a to formou 

doučování žáků SPŠ a školení pedagogických pracovníků školy. 
V přípravě je dotazníkové šetření pro přípravu projektu OPVVV - Šablony II, 

průběžně je připravováno doplnění Školního akčního plánu pro období 2017-2019. 
Připravuje se nové ŠVP – s ohledem na maturitu z matematiky 
Bude pokračovat rozvoj spolupráce s firmami, osvěta veřejnosti – nábor žáků a 

studentů. 

7. Diskuze 

V diskuzi bylo projednáno: 
• Návrh na anketu – co zlepšit na naší škole – Připraví se ve druhém pololetí 

školního roku 2018/19 prostřednictvím klasifikačního systému Bakaláři. 
• Teplota v místnostech střediska Slovanská – nižší teploty jsou způsobeny 

nedostatečnou těsností starých oken, částečně je to řešeno izolací oken, ale 
celkové řešení mělo být zamýšlenou celkovou rekonstrukcí budov, která byla 
zatím pozastavena. 

• Rekonstrukce budov Slovanská – v současné době se pokračuje v projektování, 
projekt bude dokončen v únoru, ale zatím není zařazena v plánu investic 
KÚÚK, přislíbené investice z letošního roku byly použity na jiný záměr. 

• Doplnění pedagogického sboru školy – v letošním roce došlo k částečnému 
omlazení pedagogického sboru, stále je však nedostatek učitelů odborných 
předmětů. 



 

  

• Nové platové tabulky od 1. 1. 2019 – 10% nárůst mezd pedagogů, 5% zvýšení 
nenárokové složky. 

• Plánované financování regionálního školství 
 

• Změna ŠVP s ohledem na plánovanou povinnou maturitní zkoušku 
z matematiky. 

• Krajským úřadem Ústeckého kraje zamýšlená optimalizace oborů  - návrh na 
zrušení maturitního oboru Technické lyceum a oboru VOŠ Ochrana památek a 
krajiny s ohledem na nedostatek žáků a studentů. 

 
 
V Děčíně 14. 11. 2018 
 
 
 
Zapsala: Pavla Reimerová …………………………………. 
 
 
 
 
Zápis odsouhlasila:  
 
Mgr. Zuzana Morongová, předsedkyně ŠR  …………………………………. 
 
 
 


