Zápis č.1/ 2007
ze zasedání Školské rady
Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101
ze dne 27. září 2007
Přítomni:

všichni členové školské rady, ing. Vladislav Sauer, ředitel školy

Program jednání:
1. Doplňovací volby do školské rady
2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007
3. Přijímací řízení 2007/2008
4. Vzdělávací nabídka pro školní rok 2008/2009
5. Účast školy v projektech
6. Různé
ad 1) Po ukončení pracovního poměru Mgr. Aleny Stejskalové proběhly doplňovací volby do
školské rady z řad pedagogických pracovníků. Novým členem byl zvolen ing. Milan Fink
(fink@spstrutnov.cz).
ad 2) Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2006/2007. Dokument je zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách školy
http://www.spstrutnov.cz/o-skole/vyrocni-a-inspekcni-zpravy/vyrocni-zpravy/06-07-zpravao-cinnosti.pdf/view
ad 3) Písemné přijímací zkoušky proběhly pouze u nástavbového studia – Podnikání.
Do ostatních studijních a učebních oborů byli žáci přijati na základě prospěchu na závěrečném
vysvědčení v 8. ročníku a pololetním vysvědčení v 9. ročníku ZŠ. Všechny obory byly
naplněny. Ve školním roce 2007/2008 bylo otevřeno celkem 8 tříd prvních ročníků. Záměr,
oslovit novým studijním oborem Metody a technika informační práce především dívky, se
podařilo splnit. Do 1. M nastoupilo 21 dívek a 10 chlapců.
ad 4) V příštím školním roce bude škola nabízet
- tříleté učební obory: Elektrikář – slaboproud (EPL)
Elektrikář – silnoproud (ESI)
Nástrojař (NA)
Zámečník (ZA)
-

čtyřleté studijní obory s maturitou: Strojírenství – počítačová grafika (STR)
Elektronické počítačové systémy (EPS)
Slaboproudá elektrotechnika (SEL)
Metody a technika informační práce (MTIP)

- dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů: Podnikání (PO)
Vzdělávací nabídka je určena pro cca 210 žáků prvních ročníků.

ad 5) V tomto roce jsou na škole realizovány
- projekty v rámci dotačních programů KUHK
a) Projektové vyučování prakticky a zajímavě – 135 tis. Kč
b) Výuka fyziky jinak – 130 tis. Kč
- projekt Nadace ČEZ
Vybavení dílen pro praktickou výuku žáků oboru elektro – 850 tis. Kč
- projekt Evropského sociálního fondu – operační program Rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj vzdělávání síťových specialistů – 1,6 mil. Kč – projekt bude
pokračovat do června 2008
ad 6) Ředitel školy informoval
- o účasti školy na celostátní konferenci „Škola ve firmě – firma ve škole“ v Uherském
Brodě ve dnech 25. a 26. 9. 2007
- o účasti školy na Hospodářské výstavě Krkonoše 2007 ve dnech 5. – 7. 10. 2007
- o setkání představitelů firem, úřadu práce, výchovných poradců ZŠ našeho regionu
dne 18. 10. 2007
- o slavnostním otevření učeben pro praktickou výuku žáků oboru elektro v Mladých
Bukách dne 1. 11. 2007
- o zahájení tvorby školních vzdělávacích programů pro obory STR, SEL, ESL, ESI,
NA
- o koncepci investičního rozvoje školy
Školská rada po odchodu Mgr. Aleny Stejskalové zvolila nového tajemníka. Tuto funkci bude
vykonávat Mgr. Šárka Fibikarová.

V Trutnově dne 27. září 2007
Předseda:
Tajemník:
Členové rady:

