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Zápis z jednání Školské rady dne 15. 10. 2021  

  

  

Místo: Sborovna školy v Humpolci, Školní 764  

  

Účast: Mgr. Otakar Březina - ředitel školy, Ing. Miroslav Houška – radní Kraje Vysočina, 

Karel Kratochvíl – starosta města Humpolec, Ing. Jan Hladký, PhD. – učitel, Ing. Josef 

Hoskovec – vedoucí pracoviště Světlá nad Sázavou, Mgr. Lenka Zahálková – vedoucí učitelka 

pracoviště Humpolec, Petr Žák – zástupce rodičů  

  

Nepřítomni: Bc. Mgr. Milan Daďourek, Lenka Kahounová, Luboš Dlouhý 

  

Program:  

1. Zahájení jednání ředitelem školy Mgr. Otakarem Březinou a odhlasování jednacího řádu 

2. Schválení nového předsedy rady školy. Navržen Dr. Hladký  

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

3. Na funkci zapisovatelky navržena Mgr. Zahálková 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

4. Mgr. Březina seznámil Radu s předkládanou výroční zprávou za rok 2020/21 

5. Projednání výroční zprávy a diskuse, příspěvky: Ing. Houška – investice na modernizaci 

vybavení strojů na Školním statku, starosta města pan Kratochvíl – spolupráce naší školy se 

základními školami v Humpolci, Dr. Hladký – význam a uplatnění zemědělských oborů 

6. Schválení výroční zprávy 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

7. Mgr. Březina informoval o průběžných plánech rozpočtu pro příští rok. Vyslovil obavu z 

ceny energií, které jsou v současné době velmi nejisté. Očekává se významné zdražení, které 

zatím nelze predikovat. Ing. Houška přítomné ujistil, že ze strany Krajského úřadu lze při 

výrazném nárůstu cen energií počítat s finanční pomocí ze strany Kraje vysočina, nicméně s 

ohledem na počet potenciálně zasažených subjektů, které se na krajský úřad obrátí, nelze 

zaručit, jak velká tato pomoc pro naši školu bude.   

8. Informace ředitele o nových trendech v zemědělském vzdělávání, AG data (telematika a 

precizní zemědělství) a informatika v zemědělství ve spolupráci s krajem, plánovaná tvorba 
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nových školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) pro 3. a 4. ročníky. Dle Mgr. Březiny 

by bylo vhodné, aby pouze v prvních dvou ročnících maturitních oborů byla informatika 

všeobecná, zaměřující se na práci s běžnými uživatelskými programy. Ve druhé polovině 

studia by se výuka zaměřila na programy v provozních podmínkách již využívané (Portál 

farmáře) a programy, jejichž využívání je na vzestupu a absolventi se bez nich do budoucna 

nejspíš neobejdou. Změny tak reagují na neustále se vyvíjející požadavky provozní praxe.  

9. Různé – akce školy exkurze, soutěže, burzy škol, informace podala Mgr. Zahálková 

  

  

 

       

  

V Humpolci 15. 10. 2021 

  

Zapsala: Mgr. Lenka Zahálková 

  

Ověřil: Ing. Jan Hladký, Ph.D. dne 19. 10. 2021  


