Zápis z jednání Školské rady
Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne
4.11.2015
č. 7/2015-2016
Přítomni členové:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Jednání zahájeno:
Místo konání:

Ing. Robin Kubec, Ing. Petr Sukdol, Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela
Dočkalová, Ing. Pavel Ulip,
Mgr. Jitka Jetmarová,
0
Ing. Jana Vacková
Ing. Pavel Ulip
4.11.2015 v 16:00 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) Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
2) Diskuze k výroční zprávě
3) 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 2014/2015
Ředitelka školy Ing. Jana Vacková byla požádána o vyjádření k Výroční zprávě za školní rok
2014/2015.
Ing. Jana Vacková podrobněji přednesla některé jednotlivé části výroční zprávy. Věnovala se
oblasti týkající se pedagogického sboru, jeho odborné pedagogické způsobilosti a vysokého věkového
průměru pedagogů. Dále rozebírala statistický vývoj počtu žáků na jednotlivých oborech
v předchozích letech a v současnosti, navyšující se zájem žáků u o studium strojírenství, trvalý zájem
o dopravní obor a pokles v současném roce o obor stavební a také o studium na VOŠ. Také se
věnovala některým třídám z pohledu prospěchu a hodnocení jednotlivými vyučujícími, následně i
výsledkům maturitních zkoušek dle jednotlivých oborů.
Byla předložena souhrnná tabulka zprávy o hospodaření za rok 2014, s podrobnějším
vyjádřením k domově mládeže, školní jídelně a penzionu Romance v Srbské Kamenici, který je
v současné době pronajat se souhlasem krajského úřadu, současný správce jej udržuje na vlastní
náklady, možnost k sportovnímu využití a rekreaci.
V rámci stavebních úprav 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 internátu VOŠ na pedagogicko – psychologickou poradnu, proběhla
také modernizace internátu VOŠ, posilovny a tělocvičny.

2. Diskuze k výroční zprávě
Ing. Vacková
 u výroční zprávy je třeba doplnit výročí 40 let železničního stavitelství na škole
Ing. Zemanová
 u výroční zprávy je třeba upravit tabulku přehledu tříd a oborů VOŠ s počty žáků, kteří
studium zahájili a ukončili k začátku a konci školního roku, ukončeno studium 0 nesouhlasí,
týká se strany 48 a 49 výroční zprávy.
Po diskuzi byl podán návrh na schválení výroční zprávy s doplněním.
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 byla s doplněním jednomyslně schválena.

3. Diskuze
Ředitelka školy Ing. Jana Vacková seznámila přítomné s připravovanými volbami do nové
školské rady, které proběhnou tajným hlasováním ve dvou kolech. Budou voleni 2 zástupci za
pedagogy a 2 zástupci za zletilé žáky a studenty nebo zákonní zástupci nezletilých žáků. 2 zástupci
krajského úřadu již byli jmenováni.
V prvním kole lze navrhnout kandidáty od 1.11. do 13.11.2015:
 elektronicky na e-mail info@prumkadc.cz
 osobně na sekretariáty škol Čs. armády, Slovanská
 poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čs. armády 10, Děčín 1
Navržení kandidáti budou s návrhem seznámeni a v případě souhlasu budou nominováni do
druhého kola voleb, které proběhne do 4.12.2015. Kandidáti za pedagogy budou voleni tajným
hlasováním vhozením hlasovacího lístku do hlasovací urny umístěné ve sborovnách středisek školy.
Kandidáti za zletilé žáky a studenty nebo zákonní zástupci nezletilých žáků budou voleni tajným
hlasováním elektronickou formou prostřednictvím ankety v programu Bakaláři, která bude
zveřejněna od 26.11. do 4.12.2015.

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 Děčíně 4.11.2015

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
4.11.2015
č. 7 /2015-2016

Školská rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 byla s doplněním jednomyslně schválena.

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

dne………………………………

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

dne………………………………

