Zápis č.1/ 2009
ze zasedání Školské rady
Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101
ze dne 22. října 2009
Přítomni:

ing. P. Přívratský, ing. M. Fink, Mgr. Š. Fibikarová, L. Dušek, V. Čížková
ing. Vladislav Sauer, ředitel školy

Omluven:

MUDr. Vambera

Program jednání:
1. Doplňovací volby do školské rady
2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
3. Dodatek vnitřní organizační normy „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků“ a dodatku „Školního řádu“
4. Přijímací řízení 2009/2010
5. Vzdělávací nabídka pro školní rok 2010/2011
6. Účast školy v projektech
7. Různé
ad1)
14. 11. 2008 proběhly volby do školské rady. Za členy ŠR zastupující rodiče byli zvoleni pan
Luděk Dušek (syn David – nyní žákem 2.ST), paní Vlasta Čížková (dcera Lenka – nyní
žákyně 3. M). Za členy zastupující pedagogické pracovníky byli zvoleni Mgr. Šárka
Fibikarová, ing. Milan Fink. Nová školská rada zvolila předsedu a tajemníka.
Předseda ŠR: ing. Petr Přívratný
Tajemník ŠR: Mgr. Šárka Fibikarová
ad 2)
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009.
Dokument bude bude zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách školy a předán
zřizovateli.
ad 3)
Školská rada projednala a schválila změnu vnitřní organizační normy
- „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“
- „Školní řád“
Článek 10 byl rozšířen o dodatek, jak postupovat při hodnocení žáků s vyšší absencí. Dodatek
organizační normy i Školního řádu byl projednán a schválen pedagogickou radou 24. 9. 2009.
ad 4)
Do prvních ročníků byli žáci přijati na základě prospěchu na závěrečném vysvědčení v 8.
ročníku a pololetním vysvědčení v 9. ročníku ZŠ. Ve školním roce 2009/2010 byly otevřeny 4
třídy prvních ročníků čtyřletých studijních oborů, 3 třídy tříletých učebních oborů a 1 třída
dvouletého nástavbového studia. K 30. 9. 2009 bylo do prvního ročníku přijato celkem 206
žáků (102 ve studijních oborech, 72 v učebních oborech a 34 žáků v nástavbovém studiu).
ad 5)
Vzdělávací nabídka pro školní rok 2010/2011 zůstává stejná.
Od září 2009 probíhá výuka u studijních oborů Strojírenství, Elektronické počítačové systémy
a Slaboproudá elektrotechnika, v učebních oborech Nástrojař, Elektrikář – pro slaboproud,
Elektrikář – pro silnoproud podle Školních vzdělávacích programů. V letošním školním roce

bude připraven ŠVP pro nástavbový obor Podnikání. Studijní obor Metody a technika
informační práce dosud nemá celostátně schválený Rámcově vzdělávací program, proto se
ještě ŠVP nepřipravuje.
ad 6)
Ve školním roce 2008/2009 (září - prosinec 2008) škola realizovala v Programu rozvoje
Královéhradeckého kraje 2008 projekty:
a) Simulace počítačových sítí - výchova ICT
Kč 102 617,-, přiznaná dotace Kč 70 000,-,

odborníků - celkové

náklady

a) Řemeslo má zlaté dno - platilo dříve, platí i dnes - celkové náklady Kč 152 118,-,
přiznaná dotace Kč 70 000,-.
Ve školním roce 2008/2009 (únor – duben 2009) škola uspěla v Programu rozvoje
Královéhradeckého kraje 2009 s projekty:
b) Využití didaktických pomůcek při výuce elektrotechnických měření na střední
škole - celkové náklady Kč 319 006,-, přiznaná dotace Kč 150 000,-,
c) Moderní výuka mikroprocesorové techniky - celkové náklady Kč 177 677,-,
přiznaná dotace Kč 128 000,-.
Ve školním roce 2008/2009 dále škola realizovala projekt s finanční podporou Nadačního
fondu manželů Livie a Václava Klausových – „Senioři komunikují“ – s finanční podporou ve
výši Kč 39 400,-.
Škola zpracovala a realizuje od ledna 2009 projekt v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
v technické oblasti“ ve finanční výši Kč 4 169 511,59 z prostředků ESF a státního rozpočtu
ČR (období realizace leden 2009 – prosinec 2011), více informací na http://www.odbornevzdelavani.cz.
Škola zpracovala projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost „ICT a nové technologie ve výuce“ ve finanční výši Kč 9 311 621,z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR (období realizace listopad 2009 – leden 2012), více
informací na http://www.odborne-vzdelavani.cz.
ad7)
Ředitel školy informoval:
a) účasti školy na výstavě středních škol regionu Krkonoše v Domě kultury v Trutnově Pro Futuro 8. a 9. 10. 2009
b) o tiskové konferenci k projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
v technické oblasti“ – 14. 10. 2009
c) o plánovaném setkání maturantů studijního oboru Strojírenství se zástupci firmy
Continental Automobive Czech Republic s.r.o, předání sponzorského daru škole ve
výši 50. 000,- Kč
Předseda ŠR ing. Přívratný poděkoval řediteli školy ing. Sauerovi za úspěšné desetileté
vedení školy .
V Trutnově dne 26. října 2009
Předseda:
Tajemník:

