Zápis
z druhého zasedání Školské rady
Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101
ze dne 8. 6. 2006
Přítomni: všichni členové školské rady, ing. Vladislav Sauer, ředitel školy
Program jednání:
1. Projednání a schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
2. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2005
3. Rozpočet školy na rok 2006
4. Informace o přijímacím řízení
5. Informace o vzdělávací nabídce pro školní rok 2007/2008
6. Informace o účasti školy v projektech SIPVZ 2006 – 2007
7. Různé
Dokumenty k prvním třem bodům programu byly přiloženy k pozvánce.
ad 1) Školská rada projednala a schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Doporučuje předložit k projednání pedagogické radě školy návrh na rozšíření pravidel
o dodatek:
Článek 10 – Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
bod 8) Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny
(např. neomluvená nepřítomnost v rozsahu větším než 25% z plánovaných vyučovacích
hodin), určí ředitel střední školy pro jeho vyzkoušení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení
za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.
Není-li možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, žák se za první pololetí
nehodnotí.
T: 27. 6. 2006
Z: Ř
ad 2) Školská rada projednala výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2005. Ředitel školy
poskytl podrobnější informace týkající se případných dotazů k některým údajům ve výroční
zprávě o hospodaření školy.
ad 3) Školská rada projednala rozpočet na rok 2006 - je sestaven jako vyrovnaný. V současné
době však není finančně zajištěn podíl školy ve výši cca 315 tis. Kč jako spoluúčast školy
v přijatých projektech SIPVZ. Ř školy v této záležitosti jedná s OŠMT KUHK.
ad 4) Přijímací řízení se na všechny obory uskutečnilo pouze v prvním kole. Písemné
přijímací řízení proběhlo jen v oboru - Podnikání. Do ostatních studijních a učebních oborů
byli zájemci přijati na základě průměrného prospěchu na ZŠ. Všechny obory byly naplněny
do maximálního počtu žáků.(viz: 2 přílohy k tomuto zápisu)
ad 5) Ve školním roce 2007/2008 se rozšiřuje vzdělávací nabídka školy o nový čtyřletý
studijní obor s maturitou – Metody a technika informační práce. Čtyřletý studijní obor
s maturitou – Technické lyceum – bude v tomto roce ukončen.
ad 6) Účast školy v projektech.
a) SIPVZ 2006 – 2007. MŠMT ČR přijalo k realizaci projekty:
- Budování informačního systému školy, redakční a výukový systém – celkové náklady
v roce 2006 Kč 214 588,-, přiznaná dotace Kč 150 088,-,

-

Výuka programování zabezpečovacích systémů na střední škole – celkové náklady
v roce 2006 Kč 443 236,-, přiznaná dotace Kč 309 296,-,
Výuka programování CNC strojů – celkové náklady v roce 2006 Kč 398 940,-,
přiznaná dotace Kč 254 658,-,
Počítačová podpora technických výpočtů metodou konečných prvků – celkové
náklady v roce 2006 Kč 203 316,-, přiznaná dotace Kč 137 916,-.

b) Předložený projekt v rámci programů ESF – v současnosti ve schvalovacím řízení:
- Rozvoj odborného školství a podpora výuky učebních oborů na technické škole a jeho
propagace– celkové náklady v roce Kč 2756140,-, požadovaná dotace Kč 2756140,-.
ad) 7 Možnost rozšíření vzdělávací nabídky o učební obor obráběč kovů. Prověřit zájem firem
o absolventy oboru.
Jednání bylo ukončeno ve 14,00 hodin.
V Trutnově dne: 9. 6. 2006
Předseda: Ing. Petr Přívratský
Tajemník: Mgr. Alena Stejskalová
Členové rady: MUDr. Jiří Vambera
Mgr. Šárka Fibikarová
Mgr. Alena Stejskalová
Ing. Jaroslav Hůlek
Zdeněk Knap

