
Zápis ze ŠKOLSKÉ RADY ze dne 16. 2. 2022 

Přítomní členové: 

MgA. Matěj Říčný (zástupce pedagogů SŠ) 

Mgr. Jiřina Rešková (zástupce pedagogů SŠ) 

doc. ak. soch. Jiří Sobotka (zástupce JMK)  

Mgr. Miriam Kolářová (zástupce JMK-online) 

Mgr. Jan Špilar (zástupce JMK) 

MgA. Ondřej Jiráska (zástupce studentů VOŠ) 

Mgr. Petr Polášek, DiS. (zástupce pedagogů VOŠ) 

MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph.D. (zást. rodičů SŠ)  

 

Omluveni členové: 

doc. MgA. Daniel Piršč  (zástupce rodičů SŠ) 

Hosté: 

Mgr. Petra Černínová 

 

Program: 

1. Report o aktivitách a finanční situaci školy (Mgr. Petra Černínová a Mgr. Petr Polášek) 

- porovnání finanční situace s rokem 2020/21, nárůst cen energií aj.  

- komplikace s předáním agendy sdružení  ŠUŘKA 

- současná situace a plány v rozvoji  IT vybavení 

- vize zapsat artprotis/školu jako Evropské dědictví – proběhlo zasedání se zástupci zřizovatele, TM a TIC 

- realizace a příprava projektů ERASMUS, DO SVĚTA!, ŠABLONY, záchrana Malivatu (artprotis), 

rekonstrukce střechy na Francouzské 99 (IROP) 

2. Výročí "ŠUŘKA" 100 LET - seznámení s problematikou dle zápisu z umělecké rady  

- diskuze o možnosti zpracování katalogu, kde prezentační akci realizovat, kde žádat o finanční podporu, 

návrh zjistit možnosti o podporu v rámci projektu Evropské město kultury 

3. sdílení zápisových listů mezi školní a uměleckou radou (MgA. Matěj Říčný) 

- diskuze o navrženém řešení 

- navrženo jiné řešení: „ŠR bude zveřejňovat svůj zápis na webu školy“ 

- hlasování o novém návrhu: s návrhem souhlasí 8 členů, zdrželo se 0 členů, nesouhlasí 0 členů 

4. Centrální registr výpočetní techniky (MgA. Matěj Říčný) 

- probíhá posouzení aktuálnosti HW a SW vybavení s přihlédnutím na potřeby výuky/agendy v dané 

místnosti 

- ŠR ráda podpoří doplnění/obnovu výpočetní techniky 

5. Grafické tiskové centrum (MgA. Matěj Říčný) 

- cíl sdílet speciální zařízení jako jsou 3D tiskárna, vyšívací stoj, plotter, do budoucna laserová řezačka  

a vyplétací stroj 

- ŠR doporučuje nákup laserové řezačky/gravírovacího stroje jako prioritní investici pro podporu výuky 

praktických předmětů s rozsáhlou škálou možností využití napříč ateliéry. Dále pak poukazuje na nutnost 

její kvalifikované obsluhy – souhlasí 7 členů, zdržel se 1 člen, nesouhlasí 0 členů 

6. Technický stav budov školy (Mgr. Petr Polášek) 

- zřizovatel plánuje plošné řešení vnějšího obalu budov svých příspěvkových organizací - škola podala 

zřizovateli požadavky na řešení opravy oken, střech a fasády u obou budov 

7. Dotaz za vedoucí oborů na SŠ (Mgr. Jiřina Rešková, Mgr. Petra Černínová) 

- jaká je vize vedení školy z pohledu kapacity žáků v jednotlivých oborech? Bude řešeno se zřizovatelem.  

 

Zapsal dne 16. 2. 2022: Mgr. Petr Polášek, DiS.  ………………………………. 

Verifikoval dne 16. 2. 2022: MgA. Matěj Říčný  ………………………………. 


