
 

 

Zápis z 21. zasedání (ustavujícího)  Školské rady SUPŠS ŽB, dne 29. 4. 2015, ředitelna SUPŠS 

 

Svolavatel:  Akad. soch. Zdeňka Laštovičková (ředitelka SUPŠS)  

 

Přítomni:  MgA. Libor Doležal (předseda ŠR), Mgr. František Lufinka (ověřovatel zápisu),  

André Jakubička, Ing. Eva Hašková, Pavlína Adášková (zapisovatel zápisu) 

Nepřítomni:  Jan Šollar (omluven)    

 

Program 21. zasedání Školské rady při SUPŠS v Železném Brodě 

 

        zahájení Z. Laštovičková 

        volba předsedy ŠR 

        schválení programu jednání        

        projednání a schválení JEDNACÍHO ŘÁDU  ŠR 

        volba zapisovatele zápisu 

    volba ověřovatele zápisu 

        volba zástupce ŠR do konkurzní komise pro výběr ředitele SUPŠS 

        projednání a schválení  ŠVP – Technologie skla 

        informace ředitelky Z. Laštovičkové o š. r. 2014/2015/2016  

        projednání příspěvků  jednotlivých členů a přijetí usnesení 

 
1) Z. Laštovičková zahájila ustavující zasedání  ŠKOLSKÉ RADY, sdělila výsledky voleb do ŠR, 

předala jmenování členům voleným v SUPŠ sklářské a představila všechny členy. 

2) Předsedou ŠR byl zvolen Libor Doležal (4 hlasy pro, 1 se zdržel) 

3) ŠR schválila program jednání. 

4) ŠR schválila změnu JEDNACÍHO ŘÁDU z minulého funkčního období ŠR v čl. 1. - Pozvánku na 

zasedání ŠR obdrží členové ŠR a pozvané osoby nejméně 7 dní před termínem zasedání ŠR. - 

ŠR schválila JEDNACÍ ŘÁD. 
5) Zapisovatelem byla zvolena P. Adášková, ověřovatelem zápisu F. Lufinka . 

6) Zástupcem ŠR do konkurzní komise pro volbu ředitele SUPŠS byl zvolen F. Lufinka (4 hlasy pro, 1 

se zdržel) 

7) Z. Laštovičková seznámila ŠR s ŠVP oboru TECHNOLOGIE SKLA, který je  nabízen uchazečům 

o perspektivní  studium technického zaměření. ŠR dokument vzala na vědomí.   

8) Z. Laštovičková informovala ŠR o aktuální situaci ve škole, probíhajících grantových řízeních, 

stanoviscích Krajského úřadu, přijatých žácích pro š. r. 2015/2016.   

9) Obecná diskuse zúčastněných o stavu resortu školství v LK. 

10) Diskuse o přípravě sklářského veletrhu SKLENĚNÉ MĚSTEČKO 2015 

 FL – SKLENĚNÉ MĚSTEČKO, info o probíhajících jednáních, finance (město, OHK, stát),  záštita 

hejtmana LK 

AJ – SKLENĚNÉ MĚSTEČKO, info o  přípravě v minulém volebním období, úvaha nad 

financováním SM a LSD 

ZL, FL – dohoda o jednání školy a města na  spolupráci při přípravě SM 2015 v polovině května   

 

                  ……………………………….. 

zapsala:             Pavlína Adášková 

 

                   ………………………………..       

ověřil:               Mgr. František Lufinka 

 

 

V Železném Brodě dne 5. 5. 2015 


