
Zápis č. 2/2018 
ze zasedání Školské rady 

Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 
ze dne 24. května 2018 

 
 
Přítomni:  Jitka Bönischová, Simona Týfová, Mgr. Lucie Potůčková, Ing. Jiří Franc, Ing. Milan Fink, 

Mgr. Šárka Fibikarová  
 
  
Host:  Ing. Vladislav Sauer, ředitel školy 
 
 
Program jednání: 

1. Představení nových členů školské rady 
2. Informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení 2018/19 
3. Aktivity školy pro získávání žáků  
4. Investiční akce 
5. Rozbor hospodaření za rok 2017 
6. Různé 

 
 
Ad1) 
Novými členy školské rady jmenovanými zřizovatelem jsou paní Mgr. Lucie Potůčková a pan Ing. Jiří 
Franc.  
 
Ad2) 
Ředitel školy informoval členy školské rady o výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2018/19. 
Škola pro nový školní rok nabízela sedm tříd denního studia (4 třídy čtyřletého studia zakončeného 
maturitní zkouškou a 3 třídy tříletého studia zakončeného výučním listem).  
Podařilo se zcela naplnit dvě třídy oboru Informační technologie (třída EP, třída ITM) a zcela naplnit 
třídu učebního oboru Nástrojař. V oboru Strojírenství – počítačová grafika odevzdalo zápisový lístek 
27 žaků a v oboru Slaboproudá elektrotechnika 21 žáků. V obou studijních oborech vyhlásil ředitel 
školy 2. kolo přijímacího řízení s řádným termínem přijímacích zkoušek 6. 6. 2018.  
Volná místa jsou stále ve třídách učebního oboru Elektrikář. Ředitel školy předpokládá, že tato místa 
budou obsazena neúspěšnými žáky ze současných prvních ročníků studijních oborů.  
Předpokládaný stav na začátku příštího školního roku je cca 600 žáků v 25 třídách.  
 
Ad3) 
Většina aktivit školy cílených na zájemce ze základních škol proběhla na podzim loňského roku. Nyní 
probíhají různé akce v souvislosti s 25. výročím novodobé historie elektro průmyslu v Trutnově. Firmy 
umožní ve svých prostorách na dnech otevřených dveří prezentovat  SPŠ Trutnov vlastním stánkem. 
Již tak proběhlo 19. května ve společnosti Siemens. Následně se SPŠ představí dne 15. června expozicí 
na náměstí v Trutnově spolu s dalšími osmi společnostmi při příležitosti konání koncertu s podporou 
těchto společností. Dne 16. června se škola zúčastní expozicí na dnu otevřených dveří společnosti 
MDEXX. Na podzim se bude škola prezentovat na akcích pořádaných firmami TYCO, ABB a ZPA, na 
dnech otevřených dveří školy ve dnech 20. 10. a 24. 11., na výstavě středních škola zaměstnavatelů 
v trutnovském UFFu dne 12. – 13. 10. popř. na dalších akcích.  
 



Ad4) 
Během letních prázdnin bude dokončena investiční akce „Rekonstrukce šaten, oprava fasády a 
klempířských prvků ul. Horská 59“.  Akce je financována z FRR Královéhradeckého kraje ve finančním 
objemu Kč 5,7 mil..  
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovení energetického posudku a zpracování 
projektové dokumentace k rekonstrukci budovy školy Horská 618. Jedná se o výměnu oken a 
zateplení fasády a střechy budovy. Vlastní práce by měly proběhnout v roce 2019. Akce bude hrazena 
z OP ŽP, celkový náklad cca 12 mil. Kč. 
Plánuje se revitalizace vnějších plášťů budov v Mladých Bukách. Jednalo by se o výměnu oken, 
zateplení střechy a opravu a zateplení fasády všech budov školy v Mladých Bukách. Podmínkou 
uskutečnění akce je vyhlášení dalšího kola výzvy v programu OP ŽP. Akce je zařazena do seznamu 
investičních akcí Královéhradeckého kraje. Předpokládaná realizace 2019 – 2021, celkový náklad cca 
18 mil. Kč.  
Škola je zapojena do projektu MŠMT „Šablony“, v rámci něhož se uskutečňuje celá řada akcí, např. 
žáků ohrožených školním neúspěchem, stáže učitelů odborných předmětů ve firmách, atd. Finanční 
podpora projektu činí Kč 1,36 mil.  
Do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se škola zapojila v programu Královéhradeckého 
kraje I-KAP I. Celkové náklady činí Kč 6,08 mil.. Bude pořízeno počítačové vybavení, server, nový 
výukový systém pro elektrotechniku včetně software. Z projektu dále budou podpořeny zájmové 
kroužky a propagační aktivity školy pro podporu technického vzdělávání.  
 
Ad5) 
Ředitel školy předložil členům školské rady jako podklad k rozboru hospodaření Výroční zprávu o 
hospodaření.  Zdůraznil, že škola za dobu své existence nikdy nebyla ve ztrátě v hospodaření v hlavní 
ani v doplňkové činnosti. Jako podklad pro projednání návrhu rozpočtu předložil ředitel školy 
„Rozpočet příspěvkové organizace kraje na rok 2018“ ze dne 17. 4. 2018 a „Rozpočtový výhled 
příspěvkové organizace na roky 2019 – 2020“ ze dne 24. 10. 2017. Školská rada projednala 
předložené dokumenty. 
 
Ad6) 
Novým členům ŠR byla nabídnuta možnost prohlídky jednotlivých budov školy, včetně areálu 
v Mladých Bukách.  
Ředitel informoval členy rady školy o velmi obtížné situaci v personální oblasti školy - nedostatek 
učitelů odborných předmětů a odborného výcviku v oblastech elektro i strojírenství. 
 
 
V Trutnově dne 24. 5. 2018 
 
 
Předseda: 
 
 
Tajemník: 


