Zápis
z prvního zasedání Školské rady
Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, Trutnov, Školní 101
ze dne 6. 12. 2005
Přítomni: všichni členové školské rady, ing. Sauer, ředitel školy
Složení školské rady:
a) za zřizovatele:
Ing. Petr Přívratský, Starý Rokytník 36, 541 01 Trutnov,
e-mail: petr.privratsky@tycoelectronics.com
MUDr. Jiří Vambera, Papírenská 593, 541 01 Trutnov
e-mail: vambera@kr-kralovehradecky.cz
b) z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Šárka Fibikarová, V. Nezvala 281, 541 01 Trutnov
e-mail: fibikarova@spssoutu.cz
Mgr. Alena Stejskalová, Libeč 114, 541 01 Trutnov
e-mail: stejskalova@spssoutu.cz
c) z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
Ing. Jaroslav Hůlek, Pod Velhanou 1044, 542032 Úpice
e-mail: hulek@spssoutu.cz
p. Zdeněk Knap, V Údolíčku 262, 541 01 Trutnov
e-mail: knapz@spssoutu.cz
Program jednání:
1. Stanovení jednacího řádu
2. Volba předsedy školské rady
3. Informace ředitele školy (vzdělávací nabídka pro následující šk. rok, účast školy
v projektech, koncepce rozvoje školy, atd.)
4. Školní řád
5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005
6. Různé
ad 1) Školská rada projednala a schválila jednací řád školské rady.
ad 2) Školská rada zvolila svého předsedu a tajemníka:
Předseda: Ing. Petr Přívratský
Tajemník: Mgr. Alena Stejskalová
ad 3) Ředitel školy seznámil školskou radu se základní charakteristikou školy, se vzdělávací
nabídkou pro následující školní rok, s účastí školy v projektech, s postupem prací na
investiční akci školy „Rekonstrukce objektu s půdní vestavbou – Horská 59“.
ad 4) Školská rada schválila Školní řád ze dne 25. ledna 2005.
ad 5) Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ze dne
5. září 2005.
ad 6) Různé:
- příští jednání školské rady se uskuteční v měsíci březnu 2006

-

ředitel školy připraví k projednání a ke schválení pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků
ředitel školy připraví k projednání rozbor hospodaření za rok 2005 a návrh rozpočtu
na rok 2006

V Trutnově dne 6. 12. 2005
Předseda: Ing. Petr Přívratský
Tajemník: Mgr. Alena Stejskalová

