Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov

13.10. 2008

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: pan Němeček (pracovní důvody)

1. Projednání výroční zprávy SPŠ Hronov za školní rok 2007/2008
2. Schválení výroční zprávy – schválena jednomyslně, bez připomínek
3. Volby do školské rady
– za zřizovatele navržena PharmDr. Jana Třešňáková
–
za zástupce podniků v regionu paní Iva Prauseová, vedoucí personálního oddělení
Wikov MGI, Hronov
–
za zletilé žáky – 1.termín voleb 13.10.2008, druhý termín 20.10 2008
–
za pedagogické pracovníky -volby proběhly 13.10. 2008
volební komise ve složení Mgr.Vladimír Klikar, paní Lidmila Vajsarová a pan Adam
Šimek předají výsledky voleb předsedovi stávající školské rady
4. Nárust počtu žáků za poslední 4 roky o 100
5. Složení učitelského sboru – Mgr. Pošvářová odešla na mateřskou dovolenou – stále
chybí kvalifikovaný učitel matematiky (vedení školy v současné době vede jednání
s několika zájemci)
6. Ředitel školy a předseda školské rady poděkovali stávajícím členům za práci v radě

13.10.2008

zapsala Mgr. Jana Maslikiewiczová

Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov

15.1.2009

Přítomni: dle prezenční listiny
Volby do školské rady SPŠ Hronov proběhly dle volebního řádu schváleného Radou KHK ve dnech
13.-22.10.2008 (viz souhrnný zápis o volbách).
Dle Školského zákona svolal první zasedání školské rady ředitel školy – Ing. Vladimír Holan
Program jednání:
–
Přivítání a představení členů ŠR
PharmDr.Jana Třešňáková jmenována zřizovatelem
p.Eva Tomková
jmenována zřizovatelem
Mgr.Miroslav Beránek
volený pedagogický pracovník
Mgr.Jana Maslikiewiczová volený pedagogický pracovník
p.Bedřich Němeček
volený zákonný zástupce nezletilých žáků
volen zletilými žáky
žák Miroslav Havlíček
Ing.Holan seznámil členy ŠR s funkcí rady, mezi úkoly patří též vyjádření ŠR ke školnímu
vzdělávacímu programu. Vzdělávací program bude zaslán elektronickou formou všem
členům ŠR ihned po dokončení.
–
Projednání Jednacího řádu ŠR – Jednací řád byl doplněn o dva články (čl.11 – doplňovací
volby, čl.12 – zasílání materiálů pro jednání ŠR).
V Jednacím řádu byl změněn název školy na Střední průmyslová škola Hronov
4. Ing.Holan informoval o projektech školy – Nejsme na to sami, Zlepšování podmínek pro
využívání ICT pro žáky i učitele ve školách Královéhradeckého kraje, připravovaný projekt
na vybudování nových šaten.
5. Volba předsedy ŠR – předsedou byl zvolen Mgr.Miroslav Beránek (jednomyslně)
6. Diskuze: Mgr. Beránek – termíny jednání ŠR – pokud nenastane žádná mimořádná situace
bude další jednání ŠR v červnu 2009
Ing.Holan – informace o přijímacím řízení pro školní rok 2009-2010
p.Němeček – dotaz na zkrácení předmětu Praxe
Ing.Holan odpověděl, že ke zkrácení Praxe nedojde, náplň předmětu Praxe se
objeví v jiných předmětech. Navíc u oboru vzdělání s maturitní zkouškou - Strojírenství
bude i do 2.ročníku zařazena 14denní souvislá praxe.
–

15.1.2009

zapsala: Mgr.Jana Maslikiewiczová

Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov

17.6. 2009

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:
– Hodnocení školního roku 2008/2009 – soutěže, žákovské projekty
– Informace o projektech školy – Inovace výuky pomocí audiovizuálních prostředků a projekt
šaten, projektová dokumentace na rekonstrukci půdního prostoru
– Adopce na dálku – 17ti letý chlapec z Indie
– Přebudovávání učebny 106 na učebnu jazyků s využitím výpočetní techniky
– Příprava učitelů na státní maturity
– Změny v pedagogickém sboru – Mgr.Řehulková (M), dlouhodobě nemocný Ing.Neumann
– Spolupráce – partnerská škola Univerzity Hradec Králové, navázání kontaktu s technickou
školou ve Warringtonu
– Hodnocení maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek, s maturitním vysvědčením a s
výučním listem předávány i Europasy
– Hodnocení přijímacího řízení (administrativa, zápisové lístky, nabídka volných míst v
maturitních oborech na jiných školách – snadný přestup, k dnešnímu dni 21 volných míst
celkem)
– Nezájem o nástavbové studium
– Projednání ŠVP pro všechny obory vzdělávání

Diskuze: PharmDr. Třešňáková – zjistí situaci okolo podaných projektů u zřizovatele
p. Tomková – nabídka besed o uplanění na trhu práce, výhledově se situace může změnit,
na podzim 2009 asi opět vzroste zájem o technické profese
p. Němeček – projekt nových šaten – operativně pozván Mgr.Šimek – doplnil informace
(jeden projekt podán, na druhém, který souvisí se vzděláváním dospělých, se pracuje)

18.6.2009
Mgr. Jana Maslikiewiczová

