Zápis z jednání Školské rady
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne
18.6.2014
č. 4/2013-2014
Přítomni členové:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Jednání zahájeno:
Místo konání:

Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela Dočkalová, Miloslav Beneš,
Michael Vyhlídal
Ing. Petr Sukdol, Ing. Robin Kubec, Ing. Pavel Ulip, Mgr. Jitka
Jetmarová, Jakub Antoň
0
Ing. Jana Vacková
Bc. Pavla Reimerová, DiS.
18.6.2014 v 15:00 hodin
v budově střediska VOŠ a SPŠ stavební a dopravní Čs. armády 10
v ředitelně školy

Zasedání školské rady Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a
dopravní, Děčín (dále jen školská rada) svolala v souladu s § 167 odst. 7 Zákona č. 561/2004 Sb.
(Školský zákon), předsedkyně školské rady Ing. Karla Zemanová.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)

výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady
výsledky přijímacího řízení žáků do 1. ročníků
zhodnocení maturitních zkoušek
projednání finanční zprávy o hospodaření roku 2013 a rozpočet na rok
2014
5) diskuze
Jednání zahájila předsedkyně školské rady, přivítala všechny přítomné a předložila návrh
programu jednání. Konstatovala, že toto jednání je usnášeníschopné, přítomni jsou 4 členové ze 6
s hlasem hlasovacím
Návrh programu jednání byl jednomyslně schválen.
Předsedkyně školské rady požádala o provedení zápisu Bc. Pavlu Reimerovou, DiS., a jako
ověřovatele zápisu určila Ing. Marcelu Dočkalovou.

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady
Volby proběhly ve dnech 29. a 30.5.2014 na obou střediscích školy.
Středisko Čs. armády
Byli navrženi 2 kandidáti, Michael Vyhlídal, žák 2. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy a
Jana Jankulárová, žákyně 3. ročníku také oboru Provoz a ekonomika dopravy. Volební účast byla
54%, Michael Vyhlídal zvítězil o 3 hlasy.
Středisko Slovanská
Byli navrženi 2 kandidáti Slavomil Stejskal a Jakub Antoň, oba jsou žáci 3. ročníku oboru
Technické lyceum. Volební účast byla 43%, Jakub Antoň zvítězil o 2 hlasy.
Výsledek:
Michael Vyhlídal byl zvolen do školské rady jako zástupce s hlasem hlasovacím.
Jakub Antoň byl zvolen do školské rady jako zástupce s hlasem poradním.

2. Výsledky přijímacího řízení žáků do 1. ročníků
Přijímací řízení SPŠ
Proběhla dvě kola přijímacích řízení na SPŠ, třetí kolo proběhne 24.6.2014. V prvním kole
všichni uchazeči konali SCIO testy, dalším kritériem přijetí bylo hodnocení ze ZŠ. Bez pohovoru byli
přijímáni uchazeči bez známky 4 v prospěchu ze ZŠ, ostatní uchazeči navíc konali pohovor. Přijímáni
byli podle pořadí z výsledků SCIO testů a prospěchu ze ZŠ.
Přijato a zapsáno bylo 129 uchazečů v tomto složení:
Elektrotechnika

24 uchazečů

Provoz a ekonomika dopravy

52 uchazečů

Stavebnictví

30 uchazečů

Strojírenství

22 uchazečů

Technické lyceum

1 uchazeč – obor se neotevře, uchazeč bude převeden na
vlastní žádost na obor Stavebnictví

Od září jsou plánovány 1. ročníky SPŠ takto:
Elektrotechnika

1 třída

Provoz a ekonomika dopravy

2 třídy

Stavebnictví

1 třída

Strojírenství

1 třída

Malé počty přijatých uchazečů se promítnou do úvazků učitelů. V ostatních ročnících dojde ke
sloučení málopočetných tříd. Přesné počty budou k dispozici až po opravných zkouškách na konci
srpna, poté bude řešeno, které třídy budou sloučeny a které se budou pouze spojovat na společné
předměty.

Přijímací řízení VOŠ
První kolo přijímacího řízení proběhlo 15.6.2014, další kola budou vypsána průběžně až do
30.9.2014, stavy nejsou uzavřeny. Uchazeči jsou přijímání bez přijímací zkoušky.

3. Zhodnocení maturitních zkoušek
Studium 4. ročníku ukončilo:

119 žáků

Prospělo a bylo připuštěno k maturitě: 97 žáků
Uspělo u maturitní zkoušky:

59 žáků

Ze společné část byla úspěšnost přibližně stejná jako loni, z odborné části byla neúspěšnost
vyšší.
U maturitních zkoušek byla v letošním roce přítomni zástupci ČŠI.
Organizačně probíhaly praktické maturity na obou budovách, společná část a ústní část
probíhala celá ve 4 komisích ve středisku Čs. armády, vše proběhlo bez problémů.

4. Projednání finanční zprávy o hospodaření roku 2013 a rozpočet na rok
2014
Na rozdíl od předchozího roku byl v roce 2013 rozpočet společný pro obě střediska.
Mzdové prostředky
Na příští rok bude sloučením tříd ušetřeno celkem 5 úvazků pedagogů, toto bude řešeno
částečným snížením úvazku u některých pedagogů a zrušením přesčasových hodin tak, aby nemuselo
dojít k propouštění zaměstnanců.
Provozní prostředky
Náklady na teplo činí cca 75% všech provozních nákladů. Středisko Slovanská má tyto náklady
vyšší – špatná okna, topení elektřinou. Přestěhováním oboru Provoz a ekonomika dopravy do
střediska Čs. armády a uzavřením jedné z budov střediska Slovanská se velmi ušetřilo. Z ušetřených
prostředků na rok 2013 bude pořízeno vybavení do nově zrekonstruovaného DM VOŠ.
Investice do pořízení plynového kotle do hlavní budovy střediska Čs. armády bude hrazena
z dotace následků povodní.
Na středisku Slovanská byly zahájeny sanace, projekt na nové rozvody elektřiny jsou v běhu,
upravuje se starý projekt, poté bude podána žádost o investiční záměr.

5. Diskuze
•
•

•

•

•

Připomínka ke stavu na DM, nové omítky opadávají, wifi je stále nedostačující
 bude se řešit
Na středisku Čs. armády ve třídě 2Z uvolněné desky z lavic, ostré a nebezpečné rohy
 Studenti jsou povinni závady hlásit třídnímu učiteli, ten je dále řeší se
školníkem tak, aby došlo k odstranění – tato závada bude řešena
Kamerový systém na středisku Čs. armády není označen
 Kamery zatím nejsou v provozu, proběhl pouze zkušební provoz bez
záznamu. Od září 2014 se plánuje spuštění záznamu, poté bude řádně
značeno, kde kamery zaznamenávají.
Školní hřiště a pozemek pod DM – byla by potřební rekonstrukce, na pozemku by
bylo přínosné vybudovat malé hřiště v místě nevyužívaného pozemku.
 Zatím nejsou finanční prostředky, škola bude o této investici uvažovat.
Stav neaprobovaných pedagogů na škole a řešení tohoto stavu
 Stav neaprobovaných na škole je velmi nízký, část těchto pedagogů zahájí
studiu k doplnění vzdělání, zbytku bude potřebné vzdělání prominuto na
základě věku a počtu odučených let, ještě se čeká na konečné rozhodnutí
MŠMT

Předsedkyně poděkovala zúčastněným za jednání, které ukončila v 17:20 hodin. Další jednání
školské rady bude svoláno v podzimním období roku 2014 s ohledem na termín projednání výroční
zprávy za školní rok 2013/14.

V Děčíně 18.6.2014

Zapsala: Bc. Pavla Reimerová, DiS

Zápis odsouhlasila:
Ing. Karla Zemanová, předseda školské rady………………………………………….

dne………………………………

Zápis ověřila:
Ing. Marcela Dočkalová, členka školské rady…………………………………………

dne………………………………

Usnesení z jednání Školské rady
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne
18.6.2014
č. 4/2013-2014
Školská rada bere na vědomí:
1) výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady
2) výsledky přijímacího řízení žáků do 1. ročníků
3) zhodnocení maturitních zkoušek
4) projednání finanční zprávy o hospodaření roku 2013 a rozpočet na rok 2014

Ing. Karla Zemanová, předseda školské rady………………………………………….

dne………………………………

Zápis ověřila:
Ing. Marcela Dočkalová, členka školské rady…………………………………………

dne………………………………

