
 
Zápis z jednání školské rady při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8 

konané dne 17.10. 2017 
 

Program: 

1. Ředitel školy seznámil členy školské rady s Výroční zprávou školy za školní rok 2016/2017. Členové 
výroční zprávu schválili. 

2. Ředitel školy seznámil členy školské rady s  Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání na období 
2017 až 2019 a s dokumentem Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2017 až 2019, který 
navazuje na krajský akční plán. 
Školní akční plán obsahuje tyto kapitoly: 

a. Charakteristiku školy 
b. Analýzu stavu a potřeb školy 
c. Stanovení strategických oblastí  
d. Návrh řešení – školní akční plán 

3. Ředitel školy zhodnotil průběh oslav 50. výročí založení školy, které proběhlo 6. 10. 2017. Ocenil 
podporu sponzorujících firem a institucí. Díky jejich podpoře mohli účastníci z řad žáků základních 
škol získat drobné dárky a upomínkové předměty.  

4. Členové školské rady byli seznámeni s dopisem  Krajského úřadu Olomouckého kraje, ve kterém se 
vedoucí Odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA obrací na školskou radu, zda 
chce podat návrh na vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele SŠT Přerov, Kouřílkova 8. 
V roce 2018 bude řediteli školy Mgr. Františkovi Šoberovi končit období 6 let výkonu práce na 
místě ředitele. 
Členové školské rady dotaz projednali, dosavadní práci ředitele školy  hodnotili jako dobrou, stejně 
jako spolupráci se školskou radou. Neshledali důvod k vyhlášení konkurzu.  

5. Diskuse:  
p. Jaromír Stiskálek  -   hodnotil oslavy školy jako zdařilé, doporučil zvolit větší  
      informovanost zaměstnanců Meopty Přerov a.s. 

- předběžně informoval o chystaných dnech otevřených dveří Meopty 
Přerov a.s., které se uskuteční v březnu 2018   

- nabídl zajištění odborné a materiální pomoci pro dílny oboru optik 
- informoval o vznikajícím sdružení optiků a optických firem v ČR 

ředitel školy              -     informoval o vznikajícím Centru kolegiální podpory pro čtenářskou  
                                          gramotnost, které bude zřízeno na naší škole, zaštiťuje Mgr. Libuše 

   Žáková 
- seznámil členy školské rady se záměrem modernizace internátu školy 

 
 

 

Zapsala: Mgr. Alena Bařinová 

V Přerově 19. 10. 2017 

 



 


