
Střední škola technická Vysoké Mýto 
 

Školská rada 
Členové školské rady ve školním roce 2021/2022: 

Předseda: Mgr. Iva Suchánková, zástupkyně 
pedagogických pracovníků SŠT 

Členové: Darina Špuláková, zástupkyně zřizovatele 

Michal Kříž, žák 4. ročníku SŠT Vysoké Mýto 
 
 

Jednací řád 
 

1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát v průběhu školního roku. 
 

2. Zasedání školské rady svolává její předseda podle potřeby. Jednání školské 
rady řídí a pořizuje zápis z jednání. Zápisy ze zasedání školské rady ověřuje 
podpisem jeden z dalších přítomných členů. 

 
3. Školská rada je usnášení schopná, pokud se jejího zasedání účastní 
nadpoloviční většina členů školské rady. 

 
4. Ke schválení dokumentů z jednání školské rady dostačuje nadpoloviční 
většina z přítomných členů na zasedání školské rady. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. 

 
 
 

Dodatek č. 1 : 
 

Na základě tohoto dodatku se v Jednacím řádu ze dne 24. 9. 2021 bod 1 mění takto: 
 

1. Školská rada se schází ke svým schůzím dle potřeby, nejméně však dvakrát 
ročně. V nutných případech, kdy není z objektivních důvodů – např. pandemie, 
jiná živelná událost, nařízení vlády apod. - možné uskutečnit osobní setkání 
členů školské rady, může jednání probíhat prostřednictvím písemné 
korespondence, e-mailu nebo videokonference. V daném případě probíhá 
stejnou formou i hlasování členů školské rady, tzv. per rollam. 

 
Ostatní body jednacího řádu ze dne 24. 9. 2021 zůstávají beze změny. 



Jednací řád byl schválen školskou na svém zasedání dne 24. 9. 2021 
 

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu byl schválen školskou radou na svém zasedání dne 21. 10. 2021. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 21. 10. 2021 
 
Zapsala: Iva Suchánková 
 
 
 

Dodatek č. 2 
 

Na základě tohoto dodatku se mění Jednací řád ze dne 24. 9. 2021 následovně: 

Členové školské rady: 

• Ing. Ladislav Khorel, zástupce pedagogických pracovníků 
SŠT - od 10. 11. 2021 - na základě předčasných voleb 

• Darina Špuláková, zástupkyně zřizovatele 
• Michal Kříž, žák 4. ročníku SŠT Vysoké Mýto 

 
Ostatní body jednacího řádu ze dne 24. 9. 2021 včetně jeho dodatku č. 1 ze dne 21. 
10. 2021 zůstávají beze změny. 
 

Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu byl schválen školskou radou na svém zasedání dne 6. 12. 2021. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 6. prosince 2021 
 
Zapsal: Ing. Ladislav Khorel 
 
 
 

Dodatek č. 3 
 

Na základě tohoto dodatku se mění Jednací řád ze dne 24. 9. 2021 následovně: 

 Členové školské rady: 

 
• Ing. Ladislav Khorel, zástupce pedagogických pracovníků SŠT - 

od 10. 11. 2021 - na základě předčasných voleb 
• Darina Špuláková, zástupkyně zřizovatele 
• Monika Braunerová, žákyně 4. ročníku SŠT Vysoké Mýto 



  
Ostatní body jednacího řádu ze dne 24. 9. 2021 včetně jeho dodatku č. 1 ze dne 21. 
10. 2021 zůstávají beze změny. 
 

Dodatek č. 3 k Jednacímu řádu byl schválen školskou radou na svém zasedání dne 19. 9. 2022. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 19. září 2022 
 
Zapsal: Ing. Ladislav Khorel 
 


