
ZÁPIS Z 32. ZÁSEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY SUPŠS ŽELEZNÝ BROD 

17. 01. 2018, 15.00- 16.30 hodin 

ředitelna SUPŠS 

Přítomní: 

Mgr. Petra Rybářová, MgA. Kateřina Krausová, JUDr. Iveta Hajlichová, Mgr. 

František Lufinka, Zbyněk Votoček 

Pozváni: 

MgA. Libor Doležal 

Omluven: 

Filip Uhlíř (nemoc) 

Program: 

1. Seznámení s novými členy školské rady SUPŠS Železný Brod 

2. Reference o mentoringu managementu SUPŠS  

3. Úprava ŠVP 

4. Nové volby do ŠR 

5. Ostatní, diskuze, sdělení 

1. Seznámení s novými členy školské rady SUPŠS Železný Brod 

Seznámení s novými členy ŠR, kteří vzešli z voleb na zástupce zletilých a 

nezletilých žáků. Pan Zbyněk Votoček zastupuje jako jeden z rodičů žáky 

nezletilé. Žák Filip Uhlíř zastupuje žáky zletilé a navazuje na své předchozí 

působení ve ŠR. 

Petra Rybářová navrhuje, aby e-mailové kontakty na zástupce žáků (Z. 

Votočka a F. Uhlíře) byly zveřejněny v rámci webových stránek SUPŠS. 

Pan Zbyněk Votoček souhlasí. Žák Filip Uhlíř bude s tímto dotazem 

osloven. 

 

2. Reference o mentoringu managementu SUPŠS 

Petra Rybářová krátce shrnula velmi pozitivně průběh dvoudenního 

mentoringu určeného všem stupňům vedení školy, které proběhlo na konci 

kalendářního roku 2017. Komentovala velmi pozitivní a návodné vedení 

všech zúčastněných v průběhu celé akce, ale i psychickou náročnost. 

Libor Doležal její slova potvrdil. Oba vyjádřili naději, že tento typ 

sebevzdělávání může napomoci zlepšit pracovní i osobní atmosféru ve 

škole. 

Čerpání finančních prostředků na podobný mentoring či sociální audit, 

určený všem pedagogům, není v současné době možné čerpat z KÚ 

(vyjádření Ing. Křečka), ale pouze z vlastních finančních zdrojů. 

 

3. Úprava ŠVP 

Ředitel školy Libor Doležal informoval o nutnosti úpravy ŠPV, kdy je 

třeba zanést zákonem dané body týkající se žáků s SPU. 

Konečná úprava ŠVP bude odsouhlasena ŠR korespondenčně do konce 

ledna 2018. 



4. Nové volby do ŠR 

Nové volby do ŠR SUPŠS Železný Brod se uskuteční v rámci konání 

třídních schůzek 27. 4. 2018.  

Obměna členů se týká všech kromě paní doktorky Hajlichové. 

K. Krausová navrhla, aby podrobné informace pro zájemce o činnost v ŠR 

byly s předstihem zveřejněné na webu školy. Dále je možné tyto 

informace předat rodičům a žákům v rámci událostí v systému Bakalář. 

 

5. Ostatní, diskuze, sdělení 

 

Kateřina Krausová přednáší podnět od části pedagogů: 

Absence kritérií postihů za případné porušení pracovního řádu. 

Na přání ředitele Libora Doležala bylo možné dotaz konkretizovat. 

Paní doktorka Hajlichová: Vnitřní směrnice či kritéria jsou v podobných 

případech právně dosti složité. 

Pan magistr Lufinka: Nedoporučuje podobné záležitosti řešit formou 

směrnice vzhledem k napadnutelnosti v případě nesrovnalostí. 

K. Krausová: Navrhuje, aby se vedení školy zamyslelo, jak tuto záležitost 

řešit, a návrh připravilo jako jedno z témat na provozní poradu 26.1. 

2018. 

 

Debata na téma propagace školy, respektive oboru Technologie 

skla. 

Složitá situace, kdy nenaplněnost tohoto oboru blokuje místa ve třídě 

většímu počtu zájemců o aplikovanou chemii. 

Paní doktorka Hajlichová: Potvrzuje podporu kraje v rámci projektu 

Crystal Valley. 

Ředitel L. Doležal: Potvrzuje, že zájem o absolventy ze strany firem je, 

ale jejich přístup je absolutně pasivní. Doufá ve změnu na základě 

počínající spolupráce se sklárnou v Poděbradech (P. Seifert). 

K. Krausová: Poukazuje na to, že většině sklářských oborů velmi prospěla 

“kosmetická“ úprava názvu oboru. Technologie skla je pro mnohé 

uchazeče velmi abstraktní a složitostí odrazující slovní spojení. 

 

V červnu 2018 bude ŠR schvalovat ZPRÁVU O ČINNOSTI 

ORGANIZACE 

 

 

Závěr: 

Seznámení s novými členy  školské rady SUPŠS Železný Brod — proběhlo 

Reference o mentoringu managementu SUPŠS — proběhlo 

Úprava ŠVP — bude odsouhlasena korespondenčně 

Nové volby do ŠR — proběhlo 

Diskuze, sdělení, ostatní — proběhla 

 



 

Ukončení jednání: 16.30 hodin  

 

Zapsala:       Ověřila:  

MgA. Kateřina Krausová    Mgr. Petra Rybářová 

 


