Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov

31.10. 2007

Přítomni: dle prezenční listiny
1. Nový člen školské rady – pan Němeček – zástupce rodičů nezletilých žáků
2. Schválení výroční zprávy – všem členům ŠR byla výroční zpráva zaslána před 15.10.
2007, nikdo nepřipomínkoval – schválena jednomyslně s datem 15.10.2007
3. Informační systém pro rodiče – na www stránkách v programu Bakalář dostupné
informace o průběžné klasifikaci,absenci… Každý žák má své heslo, informace nelze
zneužít
4. Spolupráce se strojírenskými podniky v okolí
5. Poděkování starostce Nedvědové za reklamu školy na zimním stadionu
6. Informace o zájezdu do Londýna
7. Nábor žáků pro příští školní rok – obory nabízet i děvčatům
8. Zvýšení kapacity školy - je v jednání, nebo už vyřešeno – dotaz na ředitele školy

Diskuse:
1. Dotaz na zastupitelku Nedvědovou – převod majetku školy v Malých Svatoňovicích –
proč nebyl nabídnut státním školám
2. Dotaz na starostku Nedvědovou – účast školy na akci města- odpověď – oslavy 650 let
města v roce 2009 – město a zastupitelstvo bude informovat školu – Maslikiewiczová
3. Hana Nedvědová – věkový průměr učitelského sboru, vyučující AJ
4. Informace zastupitelů kraje – možnosti zkráceného studia v učebních oborech (jeden
výuční list má, chce získat další v jiném oboru) v rámci kraje
ŠR doporučuje řediteli školy výhledově řešit omlazení učitelského sboru

31.10.2007

zapsala Mgr. Jana Maslikiewiczová

StÍedníprumyslovó
Skola,Hronov,Hostovského
910

Jednóní Skolskérady pÍi SPSHronov dne 25.6.2008
1. HodnoceníSkolníhoroku
a) Spolupróces partnery
- odborné seminóieuòitelù Skoly v Tanex Plasty Jaromèi (v rómci projektu IQ-Auto - spoluprócetechnickfch odbornlch Skola firem)
- piíprava vyuky nového odbornéhopÍedmétu ve 4. roèníku strojní prumyslovky od Skolního roku 200812009pro potÍebu firmy WIKOV MGI Hronov (piíprava osnov piedmètu
azaji5tèní odborníka zfirmy WIKOV jako uòitele)
- zîsk6nífinanòníchprostÍedkù (37 000 Kó) pro Skoluod firem regionu (za reklamu)
azísk6ní kovového materiólu pro zaji5tènípÍedmètu praxe
b) Uòastna soutéZích
- jako jedna zm6la stÍedníchSkol úóastna SOÒ (i v celostótnísoutèZi),SOD, jazykove
a sportor,nísoutéZea soutéZev matematice afyzice (mezi sam;fmi gymnrízii)
c) Besedyse Zóky
- pracovníci bank, církví, sociólníchústavú apod.
d) Rùzné
- v rómci projektu "Malé granty"jsme získali pro Skolu66 000 Kó aùilcipod vedením
tvtgr. Simka sami organizovali iadu akcí (nócvik evakuacepÍi poZaruSkoly,turnaje
v tanci, korfbaleaj.)
- Skolazakoupila noqf 9ti místn;f automobil OPEL (pro zaji5tènípraxe Zékù,úòastna soutéùích,sportovníchturnajích, kurzech apod.) a pievodem získalaosobníautomobil Stoda
Felicie (za znÈeny automobil Skoda Favorit)
- poznîvací vlflet Zókùdo Anglie
- nóv5tèvadivadel v Hradci Królové
- exkurze a vystavy pro ùéky
- vybavení zasedacímístnosti audio a video technikou
- zakoupenídal5ích4 dataprojektorù,6 notebookù,videomikroskopu, el.navigaceapod.
2. Novè otevÍeno (po létech) dólkové studium
v oborech:Elektrotechnikaa Provoznítechnika
- bylo nóm MSMT povolenonavyÉeníkapacitySkolyze 440na470 ù6k:ùl!(v dobè "ubjvóní"
ùétkúnaSkolóch)
- za poslední4 roky stouplpoòetù6kíz 350 na 450
3. Nóbor Zókùpro Skolní rok 2008/2009
SPSstrojní
30
SPSelektro
30
NóstrojaÍ
24
Elektrikai
24
Automechanik
24
C E L KEM
132ù6kú- max. moíny poÒetpÍijatfch
Provozní technika a Elektrotechnika- dólkové studium - 22 ù6ktl

-2-

4. Zabezpeóeruvytky
- od Skolníhoroku 2008109odchazíze Skoly uòitel NJ Dr. Hladky, uòitelka AJ p. Òervenó
a vychovny poradceMgr. Vanèk.
Nastoupí 5 novych uòitelù (AJ, strojírensképÍedmèty, matematika- na celf ivazek
a AJ, NJ na òósteÒnyúvazek).
Pozrómka: domluveny uòitel matematiky na posledníchvíli odÍekl a tak se hledó novi.
5. Nutnost obnovit òleny rady
Y zétii 2009 konòí tÍíleté období. Tipy na nove2 òlenyjmenované zÍizovatelem(za místostarostkuing.Mar5íkovou a starostkup. Nedvèdovou).

Hronov25.6.2008
Mgr. MiroslavBerónek

