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Zápis ze zasedání Školské rady při SPŠ ST v Praze 
ze dne 20.12.2022 

 

Přítomni: Ing. Šárka Šmejkalová, Ing. Jiří Janecký, David Šoun, František Dohnal – 
prezenční listina je archivována u předsedy školské rady (ŠR) 
Nepřítomni: 0 
Omluveni: 0 
Hosté: 0 

 

Program: 
1. Zahájení první schůze školské rady po volbách pedagogických pracovníků, které proběhly 

dne 9.11.2022 
2. Přivítání nových členů školské rady a schválení programu zasedání – program je 

archivován u předsedy ŠR 
3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady: 

a) Předseda školské rady – Ing. Jiří Janecký všemi hlasy 
b) Místopředseda školské rady – František Dohnal 4.G všemi hlasy 
c) Zapisovatel – Ing. Šárka Šmejkalová 

4. Schválení jednacího řádu školské rady – seznámení s principy fungování ŠR 
5. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022 – toto schválení proběhlo 

elektronicky dne 24.10.2022 
6. Schválení změn ve školním řádu – ke změnám pro školní rok 2022/23 ze strany vedení 

školy nedošlo  
7. Změny ve školních vzdělávacích programech k 1.9.2022 – členové se seznámili 

s dokumentem Konkretizace a úpravy v ŠVP pro školní rok 2022/23 ze dne 26.8.2022, č.j. 
SPŠST/260/2022/Tm - ze strany členů ŠR Františka Dohnala a Davida Šouna byla zahájena 
diskuze týkající se možné úpravy výuky předmětu Odborné kreslení – výsledkem této 
diskuze je návrh na snížení hodinové dotace předmětu či eventuální zařazení látky do 
předmětů Matematika nebo Grafická animace  

8. Koncepční záměry rozvoje školy a hospodaření – členové ŠR byli seznámeni 
s plánovanými projekty a investicemi prostřednictvím předchozí e-mailové korespondence  

9. Různé: 
a. Stálá nástěnka školské rady - ŠR navrhuje zřízení stálé nástěnky, která bude 

k dispozici všem žákům, učitelům i dalším návštěvníkům školy v blízkosti vrátnice 
a bude obsahovat aktuální informace týkající se práce ŠR, zároveň poskytne prostor 
pro případné náměty práce ŠR – nástěnkářem byl jednomyslně zvolen František 
Dohnal – termín pro zřízení nástěnky je 31.1.2023 

b. E-mailová adresa – školská rada navrhuje zřízení e-mailové adresy 
skolskarada@panska.cz, jejímiž vlastníky budou všichni členové ŠR – záměrem je 
rychlá komunikace mezi členy ŠR a zároveň snadný způsob doručení jakýchkoli 
dotazů či podnětů ze strany studentů či jejich zákonných zástupců školské radě – 
bude projednáno s p.Machačem 
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c. Dotaz na energie – na základě sdělení ekonoma školy Ing. Rumla je spotřeba 
energií přiměřená a vyhovuje požadavkům Magistrátu hl. města Prahy 

d. Zatemňování učeben – školská rada navrhuje provést systémové zatemnění ve 
všech učebnách  

e. Zprovoznění mikrovlnných trub – členové školské rady se shodli na nedostatečné 
informovanosti žáků o možnosti využívání mikrovlnné trouby v učebně č. 9 
v Panské ulici a v učebně SH ve Štupartské ulici a o pravidlech tohoto provozu – 
ŠR navrhuje připomenutí této skutečnosti v podobě samostatného bodu některé z 
příštích Vyhlášek a zveřejnění rozpisu obědových pauz jednotlivých tříd dle 
rozvrhů na dveřích výše uvedených učeben – ŠR diskutovala také možnost 
využívání mikrovlnné trouby např. v prostorách školního bistra 

f. Propagace školy – web, sociální sítě, dny otevřených dveří, Schola Pragensis – 
hodnocení návštěvnosti. 

g. Maturitní ples – cena lístků vzrostla ve srovnání s minulým rokem o 100,- Kč. 
h. Věšáky – ze strany studentů byl vznesen návrh na zřízení věšáků na dveře 

v kabinkách školních toalet na odkládání batohů či svrchních oděvů 
10. Ukončení - na dalším zasedání školské rady je žádoucí účast některého člena vedení školy 

– mezi řešená témata mj. bude patřit hodinová dotace předmětu Odborné kreslení a 
plánovaný rozsah přijímaných žáků na jednotlivé obory v budoucích školní letech. 

 

 

 

 

 

 

v.r.        v.r. 

Ing. Jiří Janecký - předseda školské rady  Ing. Šárka Šmejkalová - člen školské rady 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla Ing. Šárka Šmejkalová      

Dne 27.12.2022 


