Zápis z jednání Školské rady dne 12. 6. 2018
Přítomni: Ing. M. Vorel, P. Kofroň, Ing. D. Boušová, J. Růžička,
P. Sommer
Omluven: J. Hrabák, J. Slezák
Program: 1. Hospodaření školy v roce 2017
2. Výsledky přijímacího řízení pro rok 2018/19
3. Nový ŠVP Autoelektrikář
4. Změny ve Školním a Klasifikačním řádu
5. Informace o investičních záměrech školy
6. Inspekční zpráva ČŠI
7. Složení ŠR – funkční období členů
1. Informace ředitele školy Ing. Milana Vorla:
 základní údaje o hospodaření školy, rozbor hospodaření v doplňkové činnosti
 výsledky maturitních zkoušek a závěrečných učňovských zkoušek,
rozbor výsledků vzdělávání žáků, opravné a doplňkové zkoušky, příčiny úbytků
žáků
 soutěže a spolupráce s jinými školami a institucemi
 mimoškolní aktivity žáků
 rozbor účasti a umístění žáků školy v soutěžích
 zapojení pracovníků školy do projektu „Šablony pro SŠAI“
2. Výsledky přijímacího řízení pro rok 2018/19
Přijímací řízení proběhlo uspokojivě, podařilo se naplnit kapacitu školy. Nově jsou
přijímáni žáci do studijního programu Multimediální komunikace a otevírá se nová
třída oboru Autoelektrikář.

3. Informace o novém vzdělávacím programu Autoelektrikář

Byl zpracován školní vzdělávací program pro obor Autoelektrikář. Pro školní rok
2018/19 jsou přijímáni studenti, vyučení absolventi, do jednoročního zkráceného
studijního plánu.
Tento vzdělávací program reaguje na požadavky praxe a rozšiřuje kvalifikaci v oblasti
odborných předmětů.
ŠR se seznámila a odsouhlasila ŠVP autoelektrikář

4. Školní řád a klasifikační řád
Školní řád a klasifikační řád byl projednán a schválen v loňském školním roce. Nově
nebyly provedeny žádné změny.
5. Investiční záměry školy
Ředitel školy informoval o nejdůležitějších investičních akcích









OP Desná – odkanalizování objektu
rekonstrukce elektroinstalace staré i nové budovy
stavební úpravy stávajících prostor údržby na aulu
Elektrolaboratoř, 3D učebna
Datové úložiště
Turnikety
Síť na OP-2
Hunter Revolution

6. Inspekční zpráva
Předsedkyně ŠR informovala o činnosti ČŠI. Kontrolní činnost byla zaměřena na obory
IT a AT. Kontrolou nebyly zjištěny žádné vážnější nedostatky, ŠR bere výsledky
inspekční zprávy na vědomí.
7. Změny ve složení ŠR
V příštím školním roce dojde ke změnám ve složení ŠR.
Funkční období končí Jiřímu Hrabákovi (kterého jmenoval MHMP), Pavlu Kofroňovi,
zástupci za neplnoleté žáky a Petru Sommerovi, zástupci za plnoleté žáky.

12. 6. 2018

Zapsala: Ing. D. Boušová

