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Zasedání školské rady 

 

Datum:     18. 10. 2022 

 

Místo jednání:   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno,  

náměstí Edvarda Beneše 2353 

 

Za SOŠ a SOU Kladno: Mgr. Pavel Mudruňka 

Mgr. et Mgr. Jan Smital, MBA 

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA ředitel školy 

Eva Panenková 

Kamila Ratajová  

 

Zástupci zřizovatele, rodičů a žáků školy: 

    Jakub Václavovič – nebyl přítomen 

Petr Koten 

Bc. Valušová Lucie 

Sedlmajerová Zuzana 

     

Zapisovatel:   Panenková Eva 

 

         

Program zasedání: 

 

1. Představení nového člena školské rady 

2. Optimalizace škol – sloučení s SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky 

3. Nový dodatek školního řádu č. 10 – schválen 31. 8. 2022 – schválen po e-mailové 

komunikaci 

4. Nový dodatek školního řádu č. 11 – schválen 11. 9. 2022 – schválen po e-mailové 

komunikaci 

5. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022 

a. Hospodaření školy – účetní závěrka, plán investic 

b. Výsledky vzdělávání, úspěchy školy 
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6. Schválení nové Strategie školy  

7. Pozvánka na akci školy 

8. Prohlídka školy 

9. Připomínky, návrhy, otázky 

 

- představení nového člena školské rady  

o předseda školské rady představil jednotlivé členy 

o k nahlédnutí byly připraveny zápisy z volby zástupce z řad pedagogů po 

ukončení pracovního poměru Mgr. Jany Jonákové, novým členem se stal  

Mgr. Pavel Mudruňka 

 

- optimalizace škol 

o ředitel školy seznámil členy školské rady s průběhem optimalizace škol, ke které 

došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje 

ze dne 29. 3. 2021 

o dne 1. 9. 2021 došlo ke sloučení SOŠ a SOU Stanislava Kubra Středokluky  

o shrnutí prvního školního roku 

o ředitel školy seznámil členy s aktuálním stavem optimalizace 

o v rámci sloučení organizací jsme vedli soudní spor o správnosti ukončení 

pracovních smluv s bývalými zaměstnanci; byla uzavřena smírčí dohoda o 

navýšení odstupného 

 

- nové dodatky školního řádu 

o změna v organizaci poledních přestávek 

o zrušení ředitelských písemných prací x zavedení souhrnných písemných prací 

o organizace exkurzí 

 

- schválení zpracované výroční zprávy za školní rok 2021/2022 

o ředitel školy seznámil členy školské rady se zněním výroční zprávy školy za 

školní rok 2021/2022 

o výroční zpráva byla schválena počtem hlasů 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

o personální otázky – počet zaměstnanců (pedagogové, nepedagogové), chybějící 

učitelé matematiky, cizích jazyků   

o hospodaření školy 

▪ výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 a k 30. 6. 2022 
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▪ krytí a plnění fondů 

▪ přehled nových nákupů a dalšího dovybavení školy 

• ICT vybavení – nové interaktivní displeje 

• nový nábytek ve všech třídách (lavice, židle) 

• nové skříně v učebnách 

• mobilní příčky 

• didaktické pomůcky, aj.  

 

- schválení zpracované nové Strategie školy  

o ředitel školy seznámil členy školské rady se zpracováním nové Strategie školy 

o byla schválena počtem hlasů 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

- výhled do dalších let 

o dokončení přístavby nového pracoviště odborného výcviku – rozšíření školní 

kavárny 

o přístavba nových odborných učeben – projektová žádost IROP, vydané stavební 

povolení i projektová dokumentace 

o čerpání v rámci schváleného projektu Šablony III 

o projektová výuka a jiné aktivity v rámci projektu s názvem „Odborné vzdělávání 

cesta k úspěšné budoucnosti“, který je finančně podpořen dánskou nadací The 

Velux Foundations 

o žádost o akreditaci školy v programu Erasmus plus pro další programové období 

2022 – 2026 

▪ stínování pedagogů 

▪ výměnné pobyty žáků 

▪ pracovní zkušenost – výuka v cizí zemi 

 

- všichni zúčastnění byli seznámeni s organizačním zabezpečením školního roku 

2022/2023 a strategií školy do let budoucích 

o nové jmenování zástupkyň ředitele školy – od 22. 8. 2022 byly jmenovány Mgr. 

Romana Vočková, Mgr. Šárka Jelínková (momentálně v dlouhodobé pracovní 

neschopnosti) 

▪ opatření: ŘŠ dočasně pověřil bývalou zástupkyni ředitele školy                     

Mgr. Danu Kolářovou 
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- akce školy  

o ředitel školy pozval všechny přítomné  

▪ na maturitní ples školy – 4. 2. 2023 

▪ na celoškolní volejbalový turnaj – 18. 11. 2022 

 

- prohlídka školy, nově vybudovaných mobilních příček, vybavení tříd a kabinetů 

 

- připomínky, návrhy a úkoly stanovené školskou radou: 

 

o školská rada pověřila ředitele školy k dokončení rozpracovaných studií  

▪ energetické samostatnosti (fotovoltaické panely) 

▪ nového zateplení budovy a snížení stávajících úniků tepla 

▪ zadržování dešťové vody 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Panenková Eva 


