
  
S T Ř E D N Í  Š K O L A  P R Ů M Y S L O V Á ,   

T E C H N I C K Á  A  A U T O M O B I L N Í  J I H L A V A  
tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava 

 

Zápis z jednání Školské rady při SŠ PTA Jihlava konané dne 29. 8. 2018 

Přítomni:  

Za zřizovatele: Ing. Kukla, Mgr. Dřevo, Mgr. Křivánek 

Za pedagogické pracovníky: Ing. Kadlec, Ing. Freisleben, p. Nosek 

Za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky: p. Procházka 

Za vedení školy: Ing. Vítů 
Omluveni: žáci Anděl a Zvěřina 
 
Program jednání: 

1. Projednání změn ŠVP 
2. Projednání a schválení doplnění bodu klasifikačního řádu 
3. Různé 
4. Diskuse 

Ad 1. 

• seznámení se změnami ŠVP předmětu matematika (úprava dle nové povinné maturitní zkoušky, Kadlec) 

• seznámení se změnami ŠVP předmětu technická dokumentace (úpravy kvůli změně SW, větší směřování 
přípravy pro praxi, Freisleben) 

• seznámení se změnami ŠVP předmětu počítačové aplikace (úpravy kvůli změně SW, větší směřování přípravy 
pro praxi, Vítů) 

• Závěr: členové ŠR berou na vědomí výše uvedené změny 
Ad 2. 

• Návrh na přidání bodu v klasifikačním řádu, část 3.3 Neklasifikovaní žáci – Důvody, pro které žák není 
klasifikován – Ze závažných objektivních příčin 

• Po věcné diskusi členů ŠR vznikl návrh k doplnění bodu, kdy je možno žáka, který sice překročí absenci 20% 
možno klasifikovat 

• Záměrem této změny je podpora návyku pravidelné docházky do vyučování, ale následně i podpora 
dlouhodobě nemocných žáků, svědomitých žáků, apod. 

• Závěr: ŠR schválila doplnění bodu na str. 9, 3.3. Neklasifikovaní žáci, 2. bod e) V případě závažných 
objektivních příčin dle bodu a) a c) lze od neklasifikace upustit na základě rozhodnutí komise ve složení třídní 
učitel, vyučující daného předmětu, výchovný poradce. O tomto bude proveden zápis s uvedením 
odůvodnění. Komisi svolá třídní učitel žáka na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce 
nezletilého žáka, která bude podána k rukám ředitele školy prostřednictvím sekretariátu daného pracoviště 
(Legionářů, Polenská, Automobilní). Žádost bude podána na předepsaném formuláři do tří pracovních dnů 
ode dne, kdy se o svém hodnocení žák prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 
vysvědčení. 

• V souvisloti s tímto bodem změny KŘ bylo nutno pozměnit i znění bodu 6. Pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků ve ŠŘ: Dříve: …. může vyučující navrhnout řediteli komisionální přezkoušení žáka … 

• Závěr: ŠR schválila změnu bodu na str. 12: Pokud žák v jednom vyučovacím předmětu v příslušném 
klasifikačním období zamešká 20 a více procent vyučovacích hodin, postupuje se podle klasifikačního řádu 
(bod 3.3). 

Ad 3. 

• Ředitel školy Vítů seznámil členy rady s projektem na odvodnění budovy školy a následně zhotovení nového 
opláštění, s přípravou výstavby sportovního areálu ve spolupráci s Gymnáziem Jihlava, kde je ovšem ještě 
problém v majetkoprávních vztazích, se stavebními úpravami a novou technologií jídelny Školní 1a, 
rekonstrukcí dílen na pracovišti Polenská 



Ad 4. 

• Škola má dostatek žáků, objevují se personální a prostorové problémy 

• Několik učitelů studuje DPS, škola bude mít plnou kvalifikaci! 

• Diskuse nad problematikou financování regionálního školství 

• Naplněnost tříd na pracovišti Legionářů 28 žáků na třídu 
 

 

Zapsal: Ing. Kadlec 

 


