
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, 

OSTRAVA – VÍTKOVICE, 
příspěvková organizace 

 

 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 13. 10. 2021 

 

 

1. Datum a místo konání: 13. 10. 2021, ředitelna školy 

2. Prezence: Přítomni: Biroščáková, Kučová, Modrovská, Telúch,  

   Omluveni: Hlavatý, Šikulová 

   Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy 

 

3. Program jednání: 

 3.1. Představení nového člena školské rady zvoleného v doplňujících volbách dne 25. 9. 2021. 

 3.2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021.  

 3.3. Projednání vzdělávacích programů. Návrhy případné inovace pro zatraktivnění studia pro 

uchazeče.  

 3.4. Schválení návrhu stipendijního řádu. 

 3.5. Seznámení s návrhem rozpočtu školy na další rok.  

 3.6. Seznámení s investičními záměry na další období a návrh případných dalších investičních 

akcí.  

 3.7. Ostatní – diskuze. 

 

4. Záznam z obsahu jednání: 

 Jednání zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval 

o obsahu jednotlivých bodů programu. 

 

Ad 3.1. Novým členem školské rady se stala paní Hana Kučová, která byla zvolena 

v doplňujících volbách 25. září 2021, jako zástupce z řady rodičů a nezletilých žáků. 

 Ad 3.2. Všem členům školské rady byla předložena výroční zpráva o činnosti školy za školní 

rok 2020/2021 a všichni zúčastnění výroční zprávu jednomyslně schválili. 

 Ad 3.3. Ředitel školy představil vzdělávací programy jednotlivých oborů, uvedl změny a 

návrhy pro zatraktivnění studia. Rada školy s uvedenými změnami jednomyslně souhlasila. 

 Ad 3.4. Stipendijní řád organizace, který nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2021, byl korespondenčně 

schválen všemi členy rady školy. 

 Ad 3.5. Ředitel školy seznámil všechny přítomné s rozpočtem školy a s návrhem rozpočtu na 

příští rok. Rada s návrhem jednoznačně souhlasila. 

 



 

 Ad 3.6. Všichni přítomní byli seznámení se současnými investičními záměry školy i 

s plánovanými záměry školy na další období. 

 Ad 3.7. Diskuze 

  - nabídka nových studijních oborů pro uchazeče, 

  - zapojení školy do projektové činnosti, 

  - propagační kampaň ke zvýšení zájmu o studium strojírenství, 

  - spolupráce se zaměstnavateli a VŠB – TU Ostrava. 

 

 

 

V Ostravě 13. 10. 2021 

Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská 

 

 

Schválila: Ing. Andrea Modrovská 

                          Předsedkyně školské rady 

 

 

 

 
 


