Zápis z jednání Školské rady SPŠ Hronov ze dne 26.6.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Informace o maturitních zkouškách
4.A

Maslikiewiczová

obor strojírenství, 18 žáků, z toho k maturitě připuštěno 14
6 neprospělo (1x M, 2x ČJ, 3x praktická zkouška, 2x odborné předměty, 2 žáci
neprospěli ze 2 předmětů)

4.B

obor elektrotechnika, 18 žáků, z toho k maturitě připuštěno 12
7 neprospělo (1x M, 1x AJ, 1x praktická zkouška, 5x odborné předměty, 1 žák
neprospěl ze 2 předmětů)

Ve společné části (státní) maturitní zkoušky byla úspěšnost vysoká, neprospěli pouze dva žáci
z matematiky. Důvodem neúspěch v profilové části MZ byl především laxní přístup žáků,
jejich nepřipravenost a neochota se řádně připravit. Opravné MZ proběhnou v září. Žáci mají
možnost konzultací i během prázdnin.

2. Informace o závěrečných zkouškách
3.C

Maslikiewiczová

obor nástrojař, 13 žáků, 1 neuspěl v praktické zkoušce, 2 prospěli s vyznamenáním
obor elektrikář, 14 žáků, všichni prospěli, 2 prospěli s vyznamenáním

3.D

obor automechanik, 19 žáků, 3 nepřipuštěni, 1 neuspěl v písemné zkoušce, 3 prospěli
s vyznamenáním

3. Informace o naplněnosti prvních ročníků ve školním roce 2013/14
1.A

obor strojírenství

26 žáků

1.B

obor elektrotechnika 20 žáků

1.C

obor nástrojař

17 žáků

1.D

obor elektrikář

13 žáků

1.E

obor automechanik 19 žáků

Nábor pro školní rok 2013/14 byl úspěšný. Do prvních ročníků nastoupí více žáků než
v letošním školním roce. Zúročila se práce ředitele školy, který navštívil základní školy v okolí,
a učitelů, kteří se podíleli na náboru.

4. Žádost o povolení nového vzdělávacího oboru

Maslikiewiczová

Ředitel školy požádal zřizovatele o povolení vzdělávacího oboru s výučním listem Textilní
výroba. Otevření nového oboru podpořil i krajský ÚP. Veba Broumov požadovala otevření
textilního oboru v regionu a bude obor podporovat, zaměstná budoucí absolventy. Pokud
bude otevření nového oboru schváleno, bude SPŠ Hronov nabízet obor od školního roku
2014/15 počínaje 1.ročníkem.
5. Prevence rizikového chování

Beránek

Vedení školy, výchovná poradkyně a preventista rizikového chování zakotví do školního řádu
možnost preventivně testovat žáky na návykové látky. Žáci pracují se stroji a účastní se
výcviku řízení motorových vozidel. Nikdo se ŠR nebyl proti tomuto opatření.
6. Spolupráce školy s firmou WIKOV MGI

Maslikiewiczová

Spolupráce je úspěšná. Nejlepší řešitelé soutěže budou při předávání výročních
vysvědčení odměněni za účasti zástupců firmy.
7. Účast na projektu královéhradeckého kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
Zvyšování kvality ve vzdělání
8. Podpora technických oborů

Zapsala: Mgr. Maslikewiczová

dr. Třešňáková

26.6.2013

