Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov
11.10.2006
přítomni dle prezenční listiny
1.Projednání a schválení školního řádu SPŠ Hronov
2.Projednání výroční zprávy SPŠ Hronov za školní rok 2005/06
3.Schválení výroční zprávy – výroční zpráva byla schválena bez připomínek
4.Schůzka s mgr.Kmochem přesunuta z organizačních důvodů na listopad 2006
zajistí ředitel školy Ing.Holan
5.Seznámení s výsledky MZ – viz výroční zpráva
6.Absolventi, kteří byli přijati na VŠ (dali zpětně vědět škole) – 4.B 7 z 11
4.A 2 z 5
7.Informace o 1. ročnících – vstupní testy, počty žáků, přestupy
8.Zaměstnanost absolventů – v evidenci Úřadu práce – 1 PŠ strojní, 3 PŠ elektro, 1 nástrojař,
4 automechanici, 3 elektrikáři
9.Úspěšné jednání s podniky v regionu o vzájemné spolupráci WIKOV Hronov i s podniky
mimo region Škoda Mladá Boleslav
10.Spolupráce s partnerskými školami v Jeseníku a Bielawe, plánovaná návštěva Bielawy
20.10.2006
11.V srpnu byla odhalena na budově školy pamětní deska Josefu Čapkovi
12.Diskuze
Mgr.Beránek – autoevaluace školy
Mgr.Maslikiewiczová – společná část maturitních zkoušek 2008

11.10.2006

zapsala Mgr. Jana Maslikiewiczová

Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov 22.5.2007
přítomni dle prezenční listiny
host Ing.Vladimír Holan, ředitel SPŠ

1. Hodnocení školního roku – spolupráce s partnery, projekt Kvalita A, soutěže a přehlídky
činnosti, sportovní soutěže, besedy v rámci prevence sociálněpatologických jevů
2. Výuka anglického jazyka – problém po odchodu Mgr.Bornové – spojení tříd
nutnost sehnat vyučujícího angličtiny na nový školní rok
3. Nábor žáků na SPŠ
SPŠ strojní 29(+1)
SPŠ elektro 28(+2)
nástrojař
24
automechanik 23(+1)
22 (+2)
elektrikář
Spolupráce se střední školou v Bielawe

5. Požadavek na zřizovatele – zvýšit kapacitu školy na 470 žáků (rezerva pro zkrácené
studium)
6. Autoevaluace školy
7. Poznávací zájezd pro žáky - Londýn, jižní Anglie – říjen 2007
8. Dotace na opravu střechy na budově praktické výuky Vrchlického – 340000,9. Ve školské radě končí práci pan Pecina (zástupce nezletilých žáků – syn v červnu ukončí
studium na škole – závěrečné zkoušky)
nový člen ŠR bude zvolen ze zástupců nezletilých žáků 1.ročníků v září 2007
10. Dotaz na zastupitele kraje - výhled rozvoje stř.škol v kraji

Diskuse:
mgr. Beránek – příští schůzka školské rady se uskuteční v říjnu 2007 (výroční zpráva školy, nový
člen ŠR)
Hana Nedvědová – informace o počtu středních škol, přijímacím řízení na SŠ

28.6.2006

zapsala Mgr.Jana Maslikiewiczová

