Zápis z jednání školské rady dne 23. 10. 2014
Přítomni: Mgr. J. Mareš, Dr. M. Štiková, Ing. P. Třeštík, Ing. D. Boušová,
J. Růžička, T. Dvořan
Omluvena: E. Kramková
Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy školy
2. Informace ke schválení řádů školy
3. Informace o volbách nových členů ŠR
4. Investiční záměry školy
4. Různé

1. Statutární zástupce školy Mgr. Josef Mareš seznámil členy ŠR s
Výroční zprávou školy za školní rok 2013/14:
rozbor výsledků vzdělávání žáků, opravné a doplňkové zkoušky,
příčiny úbytků žáků, výsledky maturitních zkoušek a závěrečných
učňovských zkoušek
přijímací řízení, skladba vzdělávacích oborů, naplněnost oborů a
tříd, 44 uchazečů nepřijato
spolupráce školy se školami a institucemi jiných států
mimoškolní aktivity žáků – řada besed, exkurzí, sportovních akcí,
vzdělávacích a kulturních akcí
rozbor účasti a umístění žáků školy v soutěžích
základní údaje o hospodaření školy, rozbor hospodaření
v doplňkové činnosti
zapojení pracovníků školy na projektech a grantech
další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
kvalifikační a věková struktura pracovníků školy
kontakty školy s firmami a odbornými pracovišti
ŠR schválila VZ všemi hlasy přítomných členů.

2. ŠR schválila školní řády ke dni 1. 9. 2014 elektronickým hlasováním bez
připomínek
3. Změna ve složení ŠR:
Školská rada zahajuje další funkční období 2014/17
za UTV byla zvolena 24. 6. Ing. Dana Boušová (51/50)
za UOV byl zvolen p. Jaroslav Růžička 5. 9. (28/22)
za neplnoleté žáky se přihlásila jako jediná zájemkyně p. Eva
Kramková
za plnoleté žáky byl zvolen Tomáš Dvořan 10. 10. a 16. 10.
(265/185)
Předsedkyní ŠR byla zvolena Ing. Boušová.

4. Investiční akce:
probíhá 1. etapa rekonstrukce na OP Bohdalec – nové podlahy a
sociální zařízení
byla získána dotace na oplocení a parkovou úpravu na OP Libuš
plánováno vybudování nové auly v prostorách školy Weilova
úprava prostor a vznik dvou nových učeben v budově školy
Weilova

5. Různé:
informace o nové organizační struktuře školy
informace o stávajících a nově podávaných grantech
vyjádření zástupce za plnoleté žáky Tomáše Dvořana k výuce a
atmosféře na škole, přístupu učitelů ke studentům, výuku i vztahy
hodnotí jako velmi dobré a vstřícné
p. Růžička podal informaci o odborných úspěších některých našich
studentů oborů AUTO
diskuse nad velmi dobrou spoluprací školy a MČ Prahy 15

23. 10. 2014

Zapsala: Ing. D. Boušová

