
Záznam z jednání Školské rady Střední školy informatiky, poštovnictví 
a finančnictví Brno 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) bylo svoláno 

řádné zasedání školské rady (dále rady) dne 30. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 

ředitele. 

Přítomní členové rady 

Mgr. Josef Smékal, Ing. Jan Brouček CSc., Ing. Vladimír Procházka, Ing. Marie Krautová, 

Jana Švihálková. 

Celkem 5 členů. 

Účast: 55,5 % – rada byla usnášení schopná. 

Omluveni: Ing. Jiří Homola. 

Hosté 

PaedDr. Vladimír Šimíček – ředitel školy, PaedDr. Helena Pisarčíková, Ing. Marie Potůčková, 

Ing. Olga Hölzlová – ZŘ VMV/TV/PV, JUDr. Dana Juřičková, p. Martin Filipčík. 

Program 

1. Seznámení s výsledky voleb školské rady na nové tříleté období s volbou předsedy.  

2. Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014 

3. Informace k pedagogickým výkonům školního roku 2014/2015. 

4. Informace k pedagogických výkonů pro školní rok 2015/2016.  

5. Informace o hospodaření školy v rámci upraveného rozpočtu 2014.        

6. Aktuální informace k průběhu školního roku: 

– náboru žáků pro školní rok 2015/2016; 

– k akreditaci vzdělávacího programu VOŠ logistické;     

– informace k dokončení investičních záměrů v roce 2014; 

– spolupráce s oborovými partnery; 

– seznámení s realizací stávajících a připravovaných vzdělávacích projektů 

s prohlídkou nové; 

– učebny pro simulaci řízení dopravy v MHD 

7. Různé, náměty a diskuse k projednávaným bodům 

8. Návrh na usnesení z jednání Rady školy   

add 1 

Rada školy byla seznámena s výsledky voleb a následně z volila za předsedu rady ing. Jiřího 

Homolu. 

add 2  

Rada školy projednala Výroční zprávu školy za školní rok 2013/2014. 

Usnesení č. 1: Rada schvaluje předloženou Výroční zprávu školy za školní rok 2013/2014.  

add 3 

Byla podána informace k realizaci pedagogických výkonům nového školního roku 2014/2015. 

Usnesení č. 2: Rada bere informaci na vědomí. 



add 4 

Byla podána informace k regulovaným pedagogickým výkonům školního roku 2015/2016 Jm 

krajem. 

Usnesení č. 4: Rada bere informaci na vědomí a podporuje školu v požadavku na povýšení 

výkonu u oboru informační technologie dle ŠVP školy a požadavku zaměstnavatelů. 

add 5 

Byla podána informace o stavu hospodaření k datu jednání v oblasti mezd a provozních 

prostředků. 

Usnesení č.5: Rada bere na vědomí. 

add 6 a 7 

Byla podána informace k stanoveným tématům s navazující diskusí. 

Rada bere na vědomí: 

– Rada přijala informaci o aktuálních opatření školy spojených s ostrahou osob 

a majetku školy; 

– kladně hodnotí a podporuje projektovou činnost školy s cílem zkvalitnění 

vzdělávacích cílů Školy při naplňování školních vzdělávacích programů; 

– Rada podporuje zvýšení výkonu u oboru Informační technologie v rámci stávajících 

výkonů; 

– podporuje zřízení VOŠ se zaměřením na logistiku s podporou ČP, s. p.; 

– Rada byla informována o aktuálním stavu hospodaření školy s aspekty v oblasti mezd 

a provozu s předpokládaným kladným hospodářským výsledkem a ziskem 

v doplňkové činnosti za 2014; 

– Rada podporuje realizaci investičních záměrů školy; jsou naplňovány požadavky na 

bezpečný a ekonomický provoz v souladu naplňováním činnosti školy, jako centra 

celoživotního vzdělávání.  

 

Ověřovatel zápisu:   

Ing. Jan Brouček CSc. v. r.  

Ing. Jiří Homola v. r., předseda školské rady 

 

 


