Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace
Zápis z jednání Školské rady při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín,
příspěvková organizace ze dne 7. 11. 2012
Přítomni: Ing. Robin Kubec, Ing. Petr Sukdol, Ing. Karla Zemanová, Miloslav Beneš, Richard Kanka
Omluveni: Ing. Marcela Dočkalová
Neomluveni: 0
Hosté: Ing. Jana Vacková, Ing. Josef Šlapák, Ing. Pavel Ulip, Mgr. Jitka Jetmarová, Jakub Flek, Jiří
Procházka, Pavla Reimerová, DiS.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Přivítání přítomných
Nová školská rada
Výroční zpráva za školní rok 2011/12
Volba předsedy
Odsouhlasení školního řádu
Diskuze
Zakončení
Závěr

Přivítání přítomných

Ing. Vacková přivítala všechny přítomné a seznámila je s výsledky voleb zástupců do nové
školské rady.
Přítomní se vzájemně se představili:
Ing. Ulip – učitel VOŠ a SPŠ stavební - ekonomika, rozpočtování, legislativa, orientace v zákoně,
projekty
Ing. Šlapák – bývalý ředitel SPŠ strojní a dopravní
p. Beneš – student VOŠ, bývalý žák SPŠ stavební
Ing. Vacková – ředitelka nově sloučené školy
p. Flek – žák 4. ročníku SPŠ stavební – zaměření POS
Ing. Sukdol – absolvent SPŠ stavební, VŠ ekonomiky a řízení – praxe ve stavební firmě
p. Procházka – učitel odborné praxe 8 let, bývalý předseda ŠR SPŠ stavební
p. Kanka – žák 1. ročníku SPŠ strojní a dopravní přestoupil na naši školu z Teplic, ze školy se zaměřením
na informatiku.
Mgr. Jetmarová – dlouholetá učitelka jazyků na SPŠ strojní a dopravní, na škole vyučuje již 22 let
Ing. Zemanová – učitelka odborných předmětů od r. 1993 – odbornost železniční doprava, vedení katedry
dopravy 4 roky, ekonomické vzdělání VŠDS v Žilině
Ing. Kubec – absolvent SPŠ stavební, VŠ ekonomického směru, ředitel stavební firmy

2.

Nová školská rada

Vzhledem k velikosti školy byli do školské rady pozváni první dva v pořadí, kteří byli zvoleni ve
volbách za jednotlivé části – pedagog střediska VOŠ a SPŠ stavební, pedagog střediska SPŠ strojní a
dopravní, zástupce zletilých žáků a rodičů střediska VOŠ a SPŠ stavební, zástupce zletilých žáků a rodičů
střediska SPŠ strojní a dopravní. Vítěz voleb se stane členem ŠR, druhý v pořadí bude zván jako host
s hlasem poradním.
Ve volbách za jednotlivé části byli do školské rady v tomto pořadí zvoleni:
pedagog střediska VOŠ a SPŠ stavební: Ing. Marcela Dočkalová, Ing. Pavel Ulip
pedagog střediska SPŠ strojní a dopravní: Ing. Karla Zemanová, Mgr. Jitka Jetmarová
zástupce zletilých žáků a rodičů střediska VOŠ a SPŠ stavební: Miloslav Beneš, Jakub Flek
zástupce zletilých žáků a rodičů střediska SPŠ strojní a dopravní: Richard Kanka
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Školská rada bude v roce 2012/13 pracovat ve složení:
členové ŠR:
za zřizovatele:
Ing. Petr Sukdol
Ing. Robin Kubec
za žáky a studenty: Miloslav Beneš
Richard Kanka
za pedagogy:
Ing. Marcela Dočkalová
Ing. Karla Zemanová
zvaní hosté s hlasem poradním
Mgr. Jitka Jetmarová
Jakub Flek
Ing. Pavel Ulip
Bývalý předseda ŠR VOŠ a SPŠ stavební seznámil přítomné s náplní činnosti předchozí ŠR.
Jednání ŠR se konalo zpravidla dvakrát za rok, hlavní náplní bylo schválení výroční zprávy, projednání
akcí školy, průběh práce ohledně přestaveb školy. Jednání se konalo vždy za přítomnosti zástupců
zřizovatele a za přítomnosti většiny členů ŠR.
Ing. Jana Vacková poděkovala bývalým členům ŠR za jejich práci a informovala přítomné, že
zápisy z předchozích let jsou k dispozici v ředitelnách bývalých škol.

3.

Výroční zpráva za školní rok 2011/12
Vzhledem ke sloučení škol byly předloženy školské radě dvě výroční zprávy za minulé období.

Výroční zpráva VOŠ a SPŠ stavební – komentář Ing. Vacková
Výroční zpráva byla předložena pedagogické radě, která měla k dispozici týden, aby se k ní mohla
vyjádřit. K výroční zprávě nebyly žádné připomínky a byla schválena pedagogickou radou dne 5.11.2012.
Ing. Vacková zhodnotila předešlý rok. Před rokem byla škola uprostřed stavebních úprav,
v provizorním provozu vzhledem k rekonstrukci soc. zařízení a elektroinstalací učeben VYT. Rovněž DM
byl v rekonstrukci, ubytování a jídelna byly v náhradních stísněných prostorách dívčího DM. Ing.
Vacková ocenila výdrž učitelů, vychovatelů i žáků, především v době, kdy bylo nutno kompletně
přestěhovat učebny a nepřerušit výuku.
Rekonstrukce školy za provozu byla kladně hodnocena i v tom, že studenti měli možnost sledovat
stavbu zblízka a tak doplnit praxi k výuce.
Minulý školní rok byl hodnocen celkově pozitivně, a to včetně průběhu státních maturit.
Negativně je vnímán stálý úbytek žáků, ale pokud na tuto skutečnost pohlédneme procentuálně, zájem o
stavební obor je stále stejný. Bohužel boj o žáky tvoří opozici mezi školami – brání spolupráci mezi
školami.
Výroční zpráva SPŠ strojní a dopravní – komentář Ing. Šlapák
Výroční zpráva bude předložena pedagogické radě, předpokládá se její schválení a v případě
připomínek a úprav bude školská rada srozuměna o změnách.
Ekonomická část je zaměřena na rozpočty a výsledky hospodaření, popisná část je věnována
konaným soutěžím, průběhu přijímacího řízení, složení pedagogického sboru. V minulém školním roce
byl postaven nový tenisový kurt, šatny a oplocení. Zpráva je proložena doplňujícími fotografiemi.
V počtu žáků je rovněž zaznamenáván mírný pokles v rámci všeobecného úbytku dětí.
Výroční zpráva vychází také ze zápisů činnosti kateder, tedy z příspěvků učitelů – nepředpokládají
se problémy při schvalování pedagogickou radou.
Diskuze k výročním zprávám:
Ing. Sukdol – Byl položen dotaz na státní maturity – jak jsou vnímány na školách.
Ing. Vacková - Původní myšlenka je dobrá, obsahují ale příliš legislativy. V rámci celého průběhu nesou
také velké časové zatížení, maturanti jsou příliš dlouho ve stresu. Ve výsledcích maturit převládá bodové
hodnocení.
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Ing. Šlapák – Maturity jsou předmětem jednání celostátní asociace středních škol, dojde ke zjednodušení
legislativy a pouze na jeden stupeň obtížnosti.
P. Beneš – Z pohledu maturanta je délka konání maturit a čekání na výsledek nepříjemné, ale na druhou
stranu přinášejí celostátní srovnání.
Hlasování o schválení výročních zpráv:
Obě výroční zprávy byly jednomyslně schváleny.

4.

Volba předsedy

Předsedou ŠR při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace byla
čtyřmi hlasy zvolena Ing. Karla Zemanová.
Nově zvolenému předsedovi ŠR byly předány dokumenty – zřizovací listina ŠR a jmenovací listy
nových členů ŠR za zřizovatele.
Kontakty na všechny členy ŠR budou součástí elektronické verze zápisu, který bude rozeslán všem
přítomným.

5.

Školní řád

Vzhledem ke krátké době fungování sloučené školy jsou zatím platné školní řády pro každé
středisko zvlášť a v co nejbližší době dojde k jejich přepracování - sloučení do jednoho. Nový školní řád
bude připraven na další jednání ŠR na jaře, návrh na nový školní řád bude zaslán předsedovi ŠR do emailu k připomínkování.

6.

Diskuze

V diskuzi bylo projednáno zapojení škol do projektu „Šablony“, na starosti je mají na jednotlivých
střediscích Ing. Havlík a Ing. Ulip.
Dále byly diskutovány další rekonstrukce budov, na středisku stavebním proběhne výměna oken,
bude prováděna v tomto školním roce firmou INSKY a plánována je rekonstrukce části dívčího DM s
umístěním pedagogicko-psychologické poradny v těchto prostorách.
Na středisku strojním a dopravním je vypracován projekt na rekonstrukci elektroinstalace, probíhá
výběrové řízení na projekt na sanaci sklepních prostor. Projekt na výměnu oken v této budově zatím
odsunut.
Od září tohoto roku jsou obě budovy propojeny datově i telefonicky, mají společnou evidenci
žáků a nové webové stránky. Ve středisku strojním a dopravním je nově pro rodiče zpřístupněna
elektronická klasifikace žáků.
Negativně je hodnocena velká vzdálenost dvou budov sloučené školy.
Ing. Sukdol informoval přítomné o veřejné soutěži vyhlášené Magistrátem města Děčín zmapování Podmokel, urbanistický průzkum, v patronaci p. Grešíka, 9 měsíců práce, hodnotící komise
může a nemusí vybrat vítěze, tato soutěž bude zajímat hodně subjektů. Bylo by možné uvažovat o
zapojení studentů VOŠ v rámci zadání absolventských prací. Studenti VOŠ zpracovávají v rámci
absolventských prací projekty – studie v oblasti památek – mapování a návrhy na rekonstrukce, železnice
– úpravy zhlaví, žel. propojení – v praxi využitelné projekty.
Přítomní si prohlédli výstavu návrhů na nové logo školy.
DM – p. Flek – Nový DM je dobře vybaven, negativně jsou zatím vnímány kamery na chodbách
jako velký zásah do soukromí.

7.

Zakončení

Ing Zemanová, předsedkyně ŠR, poděkovala přítomným za účast. Další jednání ŠR bude svoláno
v jarním období roku 2013.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace
8.

Závěr
• Školská rada zvolila předsedu. Předsedou byla zvolena Ing. Karla Zemanová
• Školská rada schválila výroční zprávy za rok 2011/12
• Školská rada projednala školní řády středisek, jednotný školní řád bude předložen do příštího
jednání

V Děčíně 7.11.2012

Zapsala: Pavla Reimerová, DiS.

Zápis odsouhlasila:
Ing. Karla Zemanová, předseda ŠR .................................................. dne ......................................

