Zápis z jednání Školské rady při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace ze dne 23.6.2016
Přítomni: Ing. Petr Sukdol, Ing. Robin Kubec, Ing. Jitka Horká, Mgr. Václav Jelínek, p. Jiří
Procházka
Omluveni:, p. Miloš Röhrich
Neomluveni:
Hosté : Ing. Jana Vacková
Zapisovatel: Bc. Pavla Reimerová, DiS.

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

Zahájení – schválení programu
Výsledky voleb do ŠR pro funkční období 11/2015 – 11/2018 a volba předsedy ŠR
Zpráva o hospodaření za rok 2015
Přijímací řízení 2016
Maturity
Modernizace budov
Diskuze
Závěr

1.

Zahájení – schválení programu
•
•
•
•

Přivítání členů ŠR a hostů Ing. Vackovou
Školská rada usnášení schopna – 5 členů ze 6
Ověření zápisu bude provedeno nově zvoleným předsedou školské rady
Návrh programu schůze byl schválen bez připomínek

2.
Výsledky voleb do ŠR pro funkční období 11/2015 – 11/2018 a volba
předsedy ŠR
Volby proběhly ve třech kolech od 1.11.2015 do 10.12.2015.
V prvním kole byli navrženi kandidáti:
za pedagogy – Mgr. Václav Jelínek, Mgr. Lenka Jelínková, Ing. Hana Novotná, p. Jiří
Procházka, Mgr. Alexandra Sklenářová
za žáky a studenty – Lenka Adamová (ZZ žáka Adama 1Z), Pavel Bárta (student V1z),
Viktor Bílek (student V1z), Ing. Jitka Horká (ZZ žákyně Horké 2T), p. Miloš Röhrich (ZZ
žáka Röhricha E2)
Ve druhém kole byli zvoleni zástupci z řad pedagogů, Mgr. Václav Jelínek, p. Jiří
Procházka. Volba proběhla hlasovacími lístky, zúčastnilo se 79,10% voličů.
Ve druhém kole nebyli zvoleni zástupci z řad žáků a studentů, hlasování proběhlo
anketou v systému Bakaláři a voleb se zúčastnilo pouze 26,8% voličů.
Ve třetím kole byli zvoleni z řad žáků a studentů Ing. Jitka Horká a p. Miloš Röhrich
Volba proběhla formou ankety v systému Bakaláři.
Zástupcům do ŠR byly předloženy protokoly s výsledky voleb včetně hlasovacích
lístků a výsledků z ankety v systému Bakaláři.
Školská rada pro funkční období 11/2015 – 11/2018 bude pracovat ve složení:
za zastupitele:
Ing. Petr Sukdol
Ing. Robin Kubec

za žáky a studenty:

Ing. Jitka Horká
p. Miloš Röhrich
za pedagogy:
Mgr. Václav Jelínek
p. Jiří Procházka
Přímou volbou (hlasováním zvednutím rukou) byl jednohlasně zvolen za předsedu školské
rady p. Jiří Procházka.
Školská rada se usnesla, že funkční období předsedy ŠR bude 1 rok, v dalším roce proběhne
nová volba předsedy ŠR.

3.

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Zpráva byla předložena ŠR k nahlédnutí, na žádost byla předložena pro srovnání i
zpráva o hospodaření za rok 2014, která je součástí výroční zprávy za rok 2014/15.
Komentář Ing. Vackové k zprávě o hospodaření:
• Upozornění na výši čerpání mzdových prostředků 23 mil. Za rok 2015,
v letošním roce čerpáno zatím cca 1,9 mil. na měsíc. Zároveň předložen
přehled čerpání financí na mzdové prostředky v roce 2016.
• Provozní prostředky jsou dotovány z prostředků doplňkové činnosti –
ubytování, semináře.
• Největší náklady činí energie.

4.

Přijímací řízení 2016

Přijímací řízení SPŠ
Přijato a zapsáno bylo 120 uchazečů v tomto složení:
Elektrotechnika
23
Provoz a ekonomika dopravy
45
Stavebnictví
32
Strojírenství
20
Technické lyceum
0
O studium Technického lycea projevilo zájem pouze 6 uchazečů, 4 neuplatnili
zápisový lístek, 1 uplatnil zápisový lístek na obor strojírenství, kde měl podánu 2. přihlášku, 1
zápisový lístek stáhl zpět po přijetí na odvolání na gymnázium. Obor technické lyceum
nebude v roce 2016/17 otevřen.
V letošním roce je přijato o 9 žáků méně, než odchází žáků ze 4. Ročníků. Dojde ke
sloučení malých tříd, nové 1. ročníky budou více početné, tímto dojde ke zmenšení počtu tříd
o 3 třídy, což činí úsporu přibližně 5 úvazků učitele. Z řad pedagogů odchází 6 učitelů, nově
budou přijati 4.

5.

Maturity
Celkem ve 4. ročníku

125 žáků

Prospělo a bylo připuštěno k maturitě

100 žáků

Uspělo u maturitní zkoušky

52 žáků

Ze společné části byly výsledky našich žáků nad celostátním průměrem.

6.

Modernizace budov

V letošním roce došlo k přeložení kotelny do hlavní budovy ČSA ( dříve byla na
budově domova mládeže a teplo bylo vedeno teplovodem). Přeložením došlo k výrazné
úspoře energie.
V současné době je dokončována rekonstrukce kanalizace na obou budovách, měla by
být hotova do poloviny roku 2016.
Z rezervního fondu je plánováno financování položení dlažby do suterénu budovy
ČSA – v letních měsících 2016.
Byla zadána studie nových elektrorozvodů a výměny oken na budově Slovanská,
předpokládané náklady činí 160 mil.
Jsme jako škola zapojení do KAP (Krajský akční plán), ve kterém jsou evidovány
plánované a potřebné rekonstrukce.

7.

Diskuze
•
•
•

•
•

8.

Naplněnost tříd pro školní rok 2016/17 – je dobrá, ve třídách bude 20 – 30
žáků.
Nové financování platů - je v plánu od roku 2017, mělo by být podle výkonů,
ne podle počtu žáků, tak jak je to doposud. Zatím v jednání MŠMT.
Povinná maturita z matematiky – plánována od září 2021, tedy pro žáky
přijímané příští rok. Komentář Ing. Vackové: Asociace středních odborných
škol se vyjádřila proti tomuto návrhu.
Řešen nedostatek žáků na otevření oboru Technické lyceum
Řešeny výsledky maturitních zkoušek, propad žáků oboru Stavebnictví
z odborné části. Vyžádány závěrečné práce žáků 4. ročníků – Ing. Sukdol – na
příští jednání k nahlédnutí.

Závěr

Další jednání proběhne v polovině října s ohledem na termín projednání výroční
zprávy za školní rok 2015/16.
Jednání svolá p. Procházka po konzultaci termínu s Ing. Vackovou.
Na příštím jednání budou připraveny k nahlédnutí práce žáků 4. ročníků oboru
Stavebnictví.

V Děčíně 23.6.2016

Zapsala: Pavla Reimerová ………………………………….

Zápis odsouhlasil:
p. Jiří Procházka, předseda ŠR .................................. dne ......................................

