Zápis z jednání Školské rady
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne
16.4.2015
č. 6/2014-2015
Přítomni členové:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Jednání zahájeno:
Místo konání:

Ing. Robin Kubec, Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela Dočkalová, Ing. Pavel Ulip,
Miloslav Beneš
Ing. Petr Sukdol, Mgr. Jitka Jetmarová, Jakub Antoň
0
Ing. Jana Vacková
Ing. Pavel Ulip
16.4.2015 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)

Přijímací řízení žáků do 1. ročníků
Projednání finanční zprávy o hospodaření roku 2014
Projednání rozpočtu na rok 2015
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 Ing. Pavla Ulipa a jako ověřovatele zápisu určila
Ing. Marcelu Dočkalovou.

1. Přijímací řízení žáků do 1. ročníků
Ředitelka školy Ing. Jana Vacková byla požádána o vyjádření k přijímacímu řízení na školní rok
2014/2015.
Celkový počet volných míst pro školní rok 2015/2016 je:
Strojírenství
Stavebnictví
Provoz a ekonomika dopravy
Elektrotechnika
Technické lyceum

23-41-M/01
36-47-M/01
37-41-M/01
26-41-M/01
78-42-M/01

60
60
90
70
30

Přihlášky podalo 146 žáků s první volbou a 116 žáků s druhou volbou v tomto rozčlenění:
Strojírenství
Stavebnictví
Provoz a ekonomika dopravy
Elektrotechnika
Technické lyceum

24
20
61
37
4

11
18
26
26
5

Školu v roce 2013 navštěvovalo 560 žáků, v roce 2014 490 žáků a v roce 2015 480 žáků, z čehož je
100 maturantů. Z těchto čísel vyplývá pro příští školní rok předpoklad vzestupu počtu žáků.
Škola se účastní pilotáže přijímacího řízení – Cermat. Uchazeč může podat přihlášku na dvě školy,
na obou přihláškách vyplní stejné pořadí škol, aby bylo možné určit, na které škole bude uchazeč konat
testy. Testy koná pouze jednou, výsledky jsou Centrem poskytnuty oběma školám. Přijímací řízení by mělo
probíhat na všech školách, aby byly vytvořeny jednotné podmínky.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle kritérií:
Na základě hodnocení ze ZŠ (2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) mohou být přijati pouze
uchazeči z 9. ročníku ZŠ nebo paralelního ročníku víceletého gymnázia, kteří v rozhodném období nebyli
hodnoceni známkou nedostatečný.
Pohovoru se účastní pouze uchazeči, kteří byli hodnoceni ze ZŠ (2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9.
ročníku) známkou dostatečný z CJL nebo MAT. Ostatním je započteno do celkového počtu bodů 20 bodů
za prospěch bez konání pohovoru. Nejnižší bodová hranice pro přijetí dosažená uchazečem v pohovoru je
5 bodů. Uchazeči, kteří jsou na základě výsledků hodnocení ze ZŠ povinni účastnit se pohovoru a k
pohovoru se nedostaví, jsou hodnoceni počtem 0 bodů z pohovoru.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového získaného součtu bodů z
jednotlivých částí přijímacího řízení. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí do naplnění kapacity oboru.
Bodové hodnocení je prováděno na základě těchto kritérií:
a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 100 až -100 bodů (průměr 1,00 – 100 bodů, dále
sestupně lineárně dle průměru, při průměru3,00 – 0 bodů, dále je pokles lineárně do mínusových bodů) max. lze dosáhnout 100 bodů.
b) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a
českého jazyka a literatury)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) - max. lze dosáhnout 50 bodů.
Hodnocení testu z matematiky (MAT) - max. lze dosáhnout 50 bodů.
c) dalších kritérií vyhlášených ředitelkou školy
1. Bez pohovoru (v případě prospěchu ze ZŠ 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku bez hodnocení
dostatečný z CJL nebo MAT) - žák získává 20 bodů.
2. Za pohovor (v případě prospěchu ze ZŠ v 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku s hodnocením
dostatečný z CJL nebo MAT) - min. počet bodů pro přijetí je 5 bodů a max. lze dosáhnout 20 bodů.
Celkem lze získat maximálně 220 bodů.
V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za
hodnocení ze ZŠ, dále podle lepší známky z MAT, dále podle lepší známky z CJL.

2. Projednání finanční zprávy o hospodaření roku 2014
Členům školské rady byla předložena finanční zpráva za rok 2014 s vyrovnaným rozpočtem , s tím, že
částka 22 312,-Kč byla převedena na další období a bude použita na úpravu dílen pro stavební obor. Také
byli členové školské rady informováni o provedeném auditu oprávněnou osobou, ve kterém nebyly
shledány zásadní nedostatky.
Na základě těchto informací členové školské rady finanční zprávu o hospodaření roku 2014
jednomyslně schválili.

3. Projednání rozpočtu na rok 2015
Ředitelka školy Ing. Jana Vacková informovala přítomné, že finanční prostředky na následující
období jsou teprve ve fázi dohadovacího řízení, a proto není možné tento bod jednání v plném rozsahu
projednat.
Mzdové prostředky
Je třeba zajistit mzdové prostředky v příštím roce pro cca 75 učitelů, při předpokladu 55 učitelů
s plným úvazkem a 30 technicko - hospodářských pracovníků školy.
Provozní prostředky
Předpokládá se úspora provozních prostředků na vytápění střediska Čs. armády po uvedení do
provozu nové kotelny a úpravě rozvodů.

4. Diskuze
•

•

•

V současné době došlo k rozsáhlé modernizaci budov v rozsahu cca 8 750 tisíc Kč
 proběhla sanace zadní přístavby a celkové odvodnění budovy Slovanská
 byla uskutečněna rekonstrukce a přestavba částí DM VOŠ na Pedagogicko –
psychologickou poradnu
 modernizace internátu VOŠ, posilovny a tělocvičny
Další plánované projekty jsou
 přesun kotelny a úprava rozvodů střediska Čs. armády
 rekonstrukce kanalizace na obou budovách školy
Je třeba i nadále věnovat zvýšené úsilí propagaci školy
 pravidelně se konají dva dny otevřených dveří, jsou naplánovány i pro příští rok
 opakovaně se účastníme akcí burzy škol
 byla natočena propagační videa školy
 pro studenty VOŠ jsou pořádány drafty s budoucími zaměstnavateli
 probíhá spolupráce s regionálním i odborným tiskem
 využívá se i forma inzerátů a reklamní spoty na veřejné velkoplošné televizi

Vzhledem ke skončení funkčního období této školské rady zajistí ředitelka školy dle § 167 odst.
Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do nové
školské rady
Předsedkyně poděkovala zúčastněným za jednání a za práci, kterou členové této školské rady za
své funkční období vykonali. Jednání ukončila v 17:25 hodin. Další jednání školské rady bude svoláno
ředitelkou školy po zvolení nové školské rady v podzimním období roku 2015.

V Děčíně 16.4.2015

Zapsal: Ing. Pavel Ulip

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
16.4.2015
č. 6 /2014-2015

Školská rada projednala Finanční zprávu o hospodaření roku 2014.
Finanční zpráva o hospodaření roku 2014 byla jednomyslně schválena.
Školská rada bere na vědomí:
1) přijímací řízení žáků do 1. ročníků
2) projednání rozpočtu na rok 2015
3) ukončení svého funkčního období

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

dne………………………………

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

dne………………………………

