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Zápis z jednání Školské rady dne 14. 10. 2022 

  

  

Místo: Sborovna školy v Humpolci, Školní 764  

  

Účast: Ing. Jan Hladký, PhD. – předseda školské rady, Mgr. Otakar Březina - ředitel školy, 

Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmana Kraje Vysočina, Bc. et Mgr. Milan Daďourek -  

soukromý zemědělec, Ing. Josef  Hoskovec – vedoucí pracoviště Světlá nad Sázavou, 

Mgr. Lenka Zahálková – vedoucí učitelka pracoviště Humpolec, Petr Žák – zástupce rodičů  

  

Nepřítomni: Karel Kratochvíl, Lenka Kahounová, Luboš Dlouhý 

  

Program:  

1. Zahájení jednání předsedou Ing. Hladkým, PhD.  

2. Dr. Hladký seznámil Radu s výroční zprávou za rok 2021/22, informoval o stavu v prvních 

ročnících a skladbě oborů – 1. A Agropodnikání – chov koní a jezdectví, 1. B Chovatelství 

– kynologie, 1. C Agropodnikání – zemědělství a Mechanizace a služby. Informace 

o úspěšném loňském náboru žáků, počet přihlášených převyšoval počet přijatých. Zmínka 

o oboru kynologie a jeho způsobu výuky, každý žák cvičí s vlastním psem. Dále akce školy, 

exkurze, soutěže, kulturní akce například tradiční Masopust, Dny otevřených dveří, Den 

zemědělské akademie a Den botanické zahrady. Všechny akce se setkávají s vysokou účastí 

veřejnosti. Zapojení do krajského projektu IKAP II, díky kterému se daří rozvíjet 

mezioborové vztahy a spolupracovat s odborníky z praxe, soutěže „O bramborový květ“ 

pořádané na Školním statku Humpolec, Jízda zručnosti ve Světlé nad Sázavou. Zmínka o 

plné obsazenosti internátů, kde jsou ubytovaní zejména žáci z oboru kynologie, ale i 

z ostatních oborů. Dále poskytujeme i ubytování pro Školu informatiky  a Gymnázium 

Humpolec.  

3. Ředitel školy Mgr. Březina: informace o zatím vyrovnaném rozpočtu školy, úsporách na 

topení a energiích. Náklady na pohonné hmoty spojené s výukou a učební pomůcky se zatím 

nakupují bez omezení. Zmíněny dvě velké investiční akce: nová fasáda na budově školy a na 

historické budově Školního statku, dále zakoupení plynového kotle na statku na vytápění 

internátu a výukové haly, který nahradil původní kotel, který byl již v havarijním stavu. 
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4. Ing. Houška – příspěvky na provoz v případě potřeby bude možno navýšit, zejména z důvodu 

zvýšení cen energií. 

5. Mgr. Milan Daďourek – náměty na vybudování bioplynové stanice na statku nebo přechod 

v současné době mnoha škol na vytápění peletami. Dále zmínka o možnosti výcviku 

strážních a ovčáckých psů. 

6. Mgr. Březina informoval o plánech na vytvoření nové učebnice odborných předmětů 

v digitální podobě. 

7. Mgr. Zahálková podala námět na vyhotovení pracovních sešitů k této nové učebnici. 

 

8. Závěr a schválení výroční zprávy: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

 

   

 

       

  

V Humpolci 14. 10. 2022 

  

Zapsala: Mgr. Lenka Zahálková 

  

Ověřil: Ing. Jan Hladký, Ph.D. dne 18. 10. 2022 


