Zápis z jednání školské rady dne 25. 10. 2013
Přítomni: Ing. M. Vorel, Dr. M. Štiková, Ing. D. Boušová,
Bc. I. Chvátal, p. J. Trojan
Omluvena: Ing. P. Třeštík, Ing. H. Kakosová
Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy školy
2. Schválení řádů školy
3. Složení Školské rady
4. Různé
1. Ředitel školy Ing. Milan Vorel seznámil členy ŠR s Výroční zprávou
školy za školní rok 2012/13:
 statistiky žáků, rozbor výsledků vzdělávání žáků, opravné a
doplňkové zkoušky, příčiny úbytků žáků, výsledky maturitních
zkoušek
 přijímací řízení, skladba vzdělávacích oborů, kapacita školy
naplněna
 mimoškolní aktivity žáků – řada besed, exkurzí, sportovních akcí,
vzdělávacích pásem a kulturních akcí
 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 pracovníků
 kvalifikační struktura pracovníků školy
 kontakty školy s tuzemskými a zahraničními institucemi
ŠR schválila VZ všemi hlasy přítomných členů.
2. ŠR schválila školní řády bez připomínek.

3. Změna ve složení ŠR:
 za Jana Pazderu, který ukončil vzdělávání složením maturitní zkoušky,
bude zástupcem plnoletých žáků Jakub Trojan ze třídy
I 3. A
 Ing. Hana Kakosová sdělila, že s ohledem na ukončení vzdělávání
svého syna na zdejší škole nemá nadále zájem být členkou ŠR za
neplnoleté žáky. Nový člen bude zvolen na nejbližších třídních
schůzkách.
4. Různé:
 pan Chvátal pohovořil o specifických problémech ve vzdělávání
automechaniků, poukázal na úskalí v odborném výcviku ve firmách a
zdůraznil význam výuky na odloučených pracovištích školy
 student Jakub Trojan přednesl některé náměty od studentů:
- žádost studentů na vyvěšení rozvrhů všech tříd ve vestibulu školy,
bude řešeno ihned
Odpovídá: Boušová, Trojan
Termín: 4. 11. 2013
- požadavek na možnost zřízení školního fóra na stránkách školy,
ředitel školy vyslovil souhlas s tímto odkazem na webu školy,
realizaci ponechává na studentech
Odpovídá: Trojan
Termín: co nejdříve

25. 10. 2013

Zapsala: Ing. D. Boušová

