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Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 14. 3. 2023 

 

1. Úvod, seznámení s programem. 

 

2. Projednání a schválení Zprávy o činnosti školy týkající se hospodaření za kalendářní 
rok 2022 

• Dokument zaslán předem všem členům Školské rady v elektronické podobě 
s předstihem. 

• Zhodnocení investic v uplynulém období.  

• Zpráva o činnosti SPŠ stavební za rok 2022, týkající se hospodaření školy byla 
projednána, a bez připomínek schválena všemi členy Školské rady. 

3. Aktuální stav přijímacích zkoušek 

• Informace o konkrétních počtech v tomto školním roce.  

• Silný ročník (převis gymnázia, vyšší počty odborné školy s praktickými obory, u nás cca 
stejně). Paradox: sami sobě konkurenti.  

• Počet přihlášených: kopíruje předcházející období. 

4. Projednání a schválení provedených úprav školního řádu 

• Na základě doporučení právního hlediska úpravy školního řádu neprovádět. 

5. Diskuse 

• Reálná situace na trhu práce ve stavebnictví.  

• Ceny energií a rozpočtové organizace. 

• Žáci z Ukrajiny a české školství – realita. 

• Dopad současného zvyšování cen na nákup, opravy a rekonstrukce z hlediska výběru 
dodavatele. 

6. Jakýkoli námět nebo připomínku ohledně výuky i provozu školy možno kdykoli konzultovat 
s ředitelem školy (e-mail: kleckova@stav-ova.cz, mobil: 733320140). 

 

V Ostravě 16. 3. 2023 

Zapsal: Mgr. Radim Břežný 

 

 

 



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OSTRAVA, 
příspěvková organizace 

 

Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  
tel.: 595 781 531, 533, email: info@stav-ova.cz, www.stav-ova.cz 
IČO: 00602116 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 13. 10 2022 

 

1. Úvod, seznámení s programem. 

 

2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2020/2021:  

• Dokument zaslán předem všem členům Školské rady v elektronické podobě 
s předstihem. 

• Informace o prospěchu, výsledků maturitních zkoušek, porovnání jednotlivých ročníků 
tříd, předmětů, které byly realizovány, případně probíhají, o formách distanční výuky. 

• Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 schválena bez připomínek. 

3. Aktuální stav maturitních zkoušek: 

• Vše probíhá dle platných právních norem (Maturitní vyhláška č. 177).  

• Myšlenka, že do 5 let vše v digitální podobě… 

4. Informace o zapojení školy do rozvojových programů: OP JAK, Erasmus, Dofe. 

5. Diskuse: 

• Možnosti řešení energetické krize v prostředí školských zařízení.  

• Trendy dnešní doby – fotovoltaika. Problém dlouhé čekací lhůty, ekonomická 
návratnost, počáteční investice, statika budov. 

6. Jakýkoli námět nebo připomínku ohledně výuky i provozu školy možno kdykoli konzultovat 
s ředitelem školy (e-mail: kleckova@stav-ova.cz, mobil: 733320140). 

 

V Ostravě 13. 10. 2022 

Zapsal: Mgr. Radim Břežný 

 

 

 


