Zápis z jednání Školské rady při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace ze dne 8.11.2016
Přítomni: p. Jiří Procházka, Mgr. Václav Jelínek, Ing. Jitka Horká, p. Miloš Röhrich
Omluveni: Ing. Robin Kubec, Ing. Petr Sukdol
Neomluveni:
Hosté : Ing. Jana Vacková
Zapisovatel: Bc. Pavla Reimerová, DiS.

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

Zahájení – schválení programu
Výroční zpráva za školní rok 2015/16
Školní řád
Maturitní zkoušky
Záměry na školní rok 2016/17
Diskuze
Hlasování o výroční zprávě a školním řádu

1.

Zahájení – schválení programu
•
•
•
•

2.

Přivítání členů ŠR a hostů Ing. Vackovou
Školská rada usnášení schopna – 4 členové ze 6
Ověření zápisu bude provedeno předsedou školské rady
Návrh programu schůze byl schválen bez připomínek

Výroční zpráva za školní rok 2015/16

Výroční zpráva byla předložena ŠR k nahlédnutí. V průběhu jednání nebyly k výroční
zprávě žádné dotazy ani připomínky.

3.

Školní řád

Od 1.9.2016 změna školního řádu. Změna se týká omlouvání žáků, zletilí žáci si sami mohou
omluvit 3 celé dny, nelze čerpat po hodinách, tak jak to bylo v minulém školním řádu.
Docházelo k zneužívání žáky.

4.

Maturitní zkoušky

Výsledky v loňském školním roce v průměru v porovnání s ostatními školami.
Neúspěšnost je rozložena ve všech předmětech, v žádném není výrazně vyšší.

5.

Záměry na školní rok 2016/17

V loňském roce byly dokončeny učebny Geodézie, NC a JAZ, opravy ještě probíhají
v malé tělocvičně, kde jsou problémy s vlhkostí podkladu podlahy.
V letních měsících byla dokončena rekonstrukce kanalizace obou středisek.
Je připravena studie kompletní rekonstrukce budov na Letné. Vzhledem k tomu, že
jedna budova je momentálně nevyužívána, rekonstrukce je plánována za provozu, přičemž by
se výuka přesouvala v rámci pavilonů, tak aby nedošlo k narušení. Poté by byl volný pavilon

nabídnut pro provoz jiné malé škole. Tento pavilon je momentálně krátkodobě pronajat
soukromé firmě.
V letošním roce jsou ve škole již všichni žáci, kteří byli přijati do sloučené školy.
Obor Technické lyceum je v útlumu, pro nezájem se momentálně nevyučuje v žádném
ročníku. Průměrné počty žáků ve třídách se zvýšily a naopak se snížily počty pedagogů
(odchod do důchodu nebo na vlastní žádost). Škola se potýká s nedostatkem učitelů
odborných předmětů.
Z větších akcí pro školní rok 2016/17 je plánován 15. ročník semináře se železniční
tématikou, dny otevřených dveří a v prosinci je plánována vánoční besídka pro v divadle.

6.

Diskuze

V diskuzi bylo probráno pořádání semináře v prostorách školní jídelny a možnosti
doplňkového programu v Děčíně pro cca 250 osob, které se semináře pravidelně zúčastňují.

7.

Hlasování o výroční zprávě a školním řádu
Výroční zpráva za rok 2015/16 byla odsouhlasena (pro 4, proti 0, zdrželo se 0).
Školní řád platný od 1.9.2016 byl odsouhlasen (pro 4, proti 0, zdrželo se 0).

V Děčíně 8.11.2016

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

Zápis odsouhlasil:
p. Jiří Procházka, předseda ŠR .................................. dne ......29.11.2016...............................

