Zápis z jednání Školské rady
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne
13.11.2014
č. 5/2014-2015
Přítomni členové:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Jednání zahájeno:
Místo konání:

Ing. Petr Sukdol, Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela Dočkalová, Ing. Pavel Ulip,
Miloslav Beneš, Jakub Antoň,
Ing. Robin Kubec, Mgr. Jitka Jetmarová, Michael Vyhlídal
0
Ing. Jana Vacková
Ing. Pavel Ulip
13.11.2014 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)

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Diskuze k výroční zprávě
Prováděné a plánované stavební úpravy
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. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Ředitelka školy Ing. Jana Vacková byla požádána o vyjádření k Výroční zprávě za školní rok
2013/2014.
Ing. Jana Vacková zhodnotila předešlý školní rok. Přestěhováním oboru Provoz a ekonomika
dopravy do střediska Čs. armády a uzavřením jedné z budov střediska Slovanská se velmi ušetřilo středisko Slovanská má vysoké provozní náklady – špatná okna a topení elektřinou, také tím došlo k
100 procentnímu využití budovy střediska Čs. armády. Přestěhování s sebou přineslo potřebu sžití
učitelů i žáků s novým prostředím, školní rok byl sice citově vypjatý, avšak standardně odučený.
Po stránce investiční proběhla sanace zadní přístavby a celkového odvodnění budovy
Slovanská, také byla uskutečněna rekonstrukce a přestavba částí DM VOŠ na Pedagogicko –
psychologickou poradnu a modernizace internátu VOŠ.
V minulém školním roce se škola zapojila do projektu ESF „IPO“, který je realizován v období
září 2013 – červen 2015 a je zaměřen na podporu technického vzdělávání. V rámci tohoto projektu
jsou vybaveny učebny technických předmětů novým zařízením a tyto učebny slouží i žákům ZŠ, dále
jsou nabízeny žákům SŠ i ZŠ nové kroužky a dny techniky.

Maturitní zkoušky:
Studium 4. ročníku ukončilo:

119 žáků

V jarním i podzimním termínu uspělo u maturitní zkoušky:

92 žáků

Ve státní část byla úspěšnost standartní, v odborné části byla neúspěšnost vyšší v jarním
termínu především v oboru Elektrotechnika, v podzimním terminu byla i zde úspěšnost již podstatně
lepší. U maturitních zkoušek byli na jarním termínu přítomni zástupci ČŠI. Organizačně probíhaly
praktické maturity na obou budovách, společná část a ústní část probíhala celá ve středisku Čs.
armády, vše proběhlo bez problémů.
Přijímací zkoušky:
V roce 2013/2014 proběhla tři kola přijímacích řízení, žáci se povinně účastnili SCIO testů,
dalším kritériem přijetí bylo hodnocení ze ZŠ. Přijímáni byli podle pořadí z výsledků SCIO testů a
prospěchu ze ZŠ. Přijato a zapsáno bylo 129 a od 1.9.2014 bylo otevřeno 5 tříd prvních ročníků těchto
oborů:
Elektrotechnika

1 třída

Provoz a ekonomika dopravy

2 třídy

Stavebnictví

1 třída

Strojírenství

1 třída

Technické lyceum

neotevřeno

Malé počty přijatých uchazečů se promítly do úvazků učitelů. V ostatních ročnících došlo ke
sloučení málopočetných tříd u předmětů, které mají shodné vzdělávací programy.
Počet žáků k 1.9.2014: 494 žáků SPŠ
Počet pedagogů k 1.9.2014:

77 učitelů, z toho 20 důchodců

2. Diskuze k výroční zprávě
Ing. Zemanová - u výroční zprávy je třeba:
1. vyškrtnout účast školy na soutěži Mladý speditér organizovanou Svazem spedice a logistiky
z důvodu jejího ukončení pořadatelem
2. doplnit, že škola je i po svém sloučení členem Svazu spedice a logistiky.
Po diskuzi byl podán návrh na schválení výroční zprávy s doplněním.
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla s doplněním jednomyslně schválena.

3. Prováděné a plánované stavební úpravy
Prováděné stavební akce
Jak již bylo uvedeno, proběhla sanace zadní přístavby a celkového odvodnění budovy
Slovanská, také byla uskutečněna rekonstrukce a přestavba částí DM VOŠ na Pedagogicko –
psychologickou poradnu a modernizace internátu VOŠ.
Plánované stavební akce
V rámci plánovaných akcí je připravována rekonstrukce elektroinstalací na budově střediska
Slovanská, projektant však odmítl přepracovat projektovou dokumentaci dle platné novelizace za
podmínek kraje, otázkou je, zda bude vyhlášeno nové výběrové řízení na přepracování projektu.

Dalším plánovaným projektem je rekonstrukce kanalizace na obou budovách a také kotelny
poškozené povodní střediska Čs. armády a vytvoření projektu na rekonstrukci oken na budově
střediska Slovanská.

4. Diskuze
•
•

Připomínka ke stavu na DM, kde je wifi stále nedostačující
 bude se řešit
Propagace školy
 jsou naplánovány dva dny otevřených dveří 22.11.2014 a 17.1.2015
 22.11.2014 se koná akce – 40 let železničního stavitelství

Školská rada bere na vědomí:
Prováděné a plánované stavební úpravy

Předsedkyně poděkovala zúčastněným za jednání, které ukončila v 17:10 hodin. Další jednání
školské rady bude svoláno v jarním období roku 2015.

V Děčíně 13.11.2014

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
13.11.2014
č. 5 /2014-2015

Školská rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2013/2014.
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla s doplněním jednomyslně schválena.

Školská rada bere na vědomí:
Prováděné a plánované stavební úpravy

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

dne………………………………

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

dne………………………………

