Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Zápis z jednání Školské rady při SPŠ Hronov ze dne 16.6.2010
Přítomni: dle prezenční listiny, Ing.Vladimír Holan, ředitel SPŠ

1. Nábor žáků - další pokles oproti loňskému roku. Celkový počet žáků ve školním roce
2010/2011 bude cca 400 (vloni 440 - před 6 lety 350). Takže v porovnání s jinými školami
podobného zaměření to není ještě nejhorší. Musíme však provádět opatření k odstranění
problémů vzniklých menším přídělem finančních prostředků - normativy na žáka (slučování
tříd apod.).
2. Projekty
- oba projekty, kde jsme účastni pro získávání žáků ze ZŠ "10 lekcí techniky" a "Volba povolání"
(bod č.2 min. zápisu), byly realizovány
- projekt "UNIV 2 KRAJE" (proměna škol v centra celoživotního učení) úspěšně pokračuje.
Náš realizační tým zpracovává pilotní vzdělávací program dalšího vzdělávání "Kvalita
a environment" (rozsah 105 h), který nabízíme regionálním firmám (ve spolupráci s ÚP
Náchod)
- v rámci našeho školního projektu "Moderní výuka" jsme zakoupili elektronická zařízení (televizory, notebooky, videokameru, fotoaparát, audiosoupravu apod.) v hodnotě cca 600 tis. Kč
a máme vyrobeny první moduly pro výuku pomocí ICT.
3. Šatní skříňky - v šatnách instalovány a pletivo z původních šatních kójí jsme použili na zvýšení
plotu na školním hřišti.
4. Rekonstrukce půdního prostoru na učebnu PC ve Vrchlického ulici byla dokončena (cca
2 mil. Kč). Dne 15.6.2010 (včera) byla kolaudace.
Současně jsme v dílnách v přízemí provedli výměnu oken.
5. V domě v Havlíčkově ul., kde pronajímáme bytové prostory, jsme provedli kompletní
výměnu oken a v přízemním bytě provedli zásah proti vlhkosti stěn.
6. Výuka - ve všech oborech vzdělání jsme celý rok v 1. ročnících učili podle "školních vzdělávacích programů". Tři z pěti těchto ŠVP již byly schváleny kontrolou ŠVP jako v plném
rozsahu odpovídající tzv. RVP vydávaných NÚOV Praha.
Pro sociální partnery provádíme pravidelně odborné vzdělávací kurzy, po jejichž absolvování
vydáváme certifikáty.
7. Maturitní a závěrečné zkoušky
MZ proběhly dle původní vyhlášky č. 442/1991 (maturovalo se postaru). Výsledky nebyly
nejlepší - u oboru vzdělání Elektrotechnika (4.B) neodmaturovalo úspěšně 21 % žáků
a u oboru vzdělání Strojírenství (4.A) dokonce 30 % žáků.
Bude nutno provést opatření ke zlepšení výsledků. Ve třídě 4.B na druhou stranu 4 žáci
odmaturovali s vyznamenáním.
ZZ proběhly u oborů vzdělání Nástrojař a Elektrikář dle tzv. Jednotného zadání (u oboru
vzdělání Automechanik dle zadání školního). Ani zde nebyly výsledky nejlepší. U oboru

elektrikář neabsolvovalo úspěšně 38 % žáků. I zde bude nutno provést opatření ke zlepšení.
Škola se přihlásila do pokusného ověřování nové maturitní zkoušky tzv. Maturitní generálka
(MAG 10). V říjnu příštího šk.roku ji absolvují žáci 4.A, 4.B a dálkově studující 3.F.

8. Žáci školy se zúčastnili v tomto školním roce velkého počtu soutěží školních i krajských
(odborné - SOČ, SOD, Automobileum a společenskovědní - olympiády M, F, ČJ, AJ a zejména
sportovní - volejbal, basketbal, fotbal, florbal, atletika).
Po třech letech se nám podařilo uspořádat poznávací zájezd do zahraničí. Tentokrát do Florencie
a Říma. Akce se setkala s velice kladným ohlasem. Zájezdu se zúčastnilo 13 žáků školy.
9. Provádíme sebehodnocení školy (autoevaluaci) a to jak odborných kompetencích, tak klimatu
školy.
10. Bohužel se stále častěji vyskytují u žáků různé sociálně patologické jevy, což činí stále
větší nároky na výchovnou poradkyni a preventistu SPJ (s problémy se vypořádávají úspěšně).
11. Budoucnost školy spatřujeme v získávání žáků ve spolupráci se sociálními partnery, v dalším
vzdělávání dospělých, zatraktivněním vzdělávání (zejména používáním ICT) a v mimoškolních aktivitách.
12. Příprava doplňujících voleb do ŠR za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky. Poděkování
panu Němečkovi a M.Havlíčkovi za práci ve ŠR.

Diskuze
1. Ing.Holan – hodnocení náboru žáků pro školní rok 2010/2011
2. PharmDr.Třešňáková – informace o optimalizaci škol
3. pí.Tomková – dotaz, v čem studenti u maturity neuspěli – všeobecně vzdělávací předměty,
nebo odborné
4. Ing.Holan – převažovaly předměty odborné, u 4.A čtyři nedostatečné a u 4.B jedna
nedostatečná z praktické zkoušky
5. pan Němeček – dotazníky pro rodiče – Klima školy – některé otázky nelze odpovědně
zodpovědět. Rodiče typují.
6. Ing.Holan – otázky budou znovu prodiskutovány s výchovnou poradkyní

Hronov 16.6.2010

zapsala: Mgr. Jana Maslikiewiczová

Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov dne 18.11.2009
Přítomni dle prezenční listiny, omluvena PharmDr.Jana Třešňáková
1. Nábor žáků - mírný pokles o 20 oproti loňskému roku (z toho 5 dálkařů). Oproti jiným
technickým školám to je ještě dobré (škola má letos 463 žáků v 18 třídách).
2. Projekty - jsme účastníky projektů, které realizuje Krajská hospodářská komora Hradec
Králové (jednatelství Rychnov n/Kn.) a financuje se z Evropských fondů "10 lekcí techniky"
a "Volba povolání".
Oba projekty jsou zaměřeny na získávání žáků ZŠ ke vzdělávání na SŠ - technického zaměření.
Dne 3.11. jsme zahájili 3 kroužky (2 elektro a 1 strojní) pro 37 žáků 6.-9. tříd v regionu.
Přihlásili se žáci těchto ZŠ: Náchod-Plhov, Police n/Met., Stárkov a Velké Poříčí.
Kroužek strojní - 12 žáků, úterý od 15.00 hodin, kroužky elektro - 12 + 13 žáků, úterý a středa
od 15 hodin.
UNIV 2 KRAJE - byli jsme se souhlasem KHK zařazeni do projektu, který realizuje MŠMT
a NÚOV "Proměna středních škol v centra celoživotního učení".
3. Sami realizujeme projekt z OPVK (získali jsme 3 mil. Kč) "Moderní výuka" - používání IC
technologií při vzdělávání.
4. Šatní skříňky - (na velký tlak rodičů).
Dne 21. a 22.12.09 budeme ve škole (Hostovského ul.) instalovat v šatnách skříňky - místo
drátěných klecí. Z celkové částky cca 400 000,- Kč přispívá RR 100 000,- Kč.
Na tyto dny bude vyhlášeno tzv. "ředitelské volno" pro žáky (naopak dne 16.11.09 probíhá
normální výuka).
5. Půdní přestavba - ve Vrchlického ul.
Získali jsme od zřizovatele cca 1,5 mil. Kč na zřízení nové učebny výpočetní techniky a sociálního zařízení pro odborný výcvik a předmět praxe ve 3letých a 4letých oborech vzdělávání.
6. Zavedli jsme ve škole zkušební datovou schránku.
Po zaškolení do konce kalendářního roku zřídíme datovou schránku "na ostro". Pouze jako
fyzická osoba a nebude plnit funkci orgánu veřejné moci (od 1.7.2010 budeme moci zasílat
i rozhodnutí fyzickým osobám).
7. Maturitní a závěrečné zkoušky
- tzv. "Nová maturita" byla v roce 2010 zrušena a bude probíhat školní maturita jako v předchozích letech
- závěrečné zkoušky v oboru automechanik proběhnou podle školního zadání a u oborů elektrikář a nástrojař podle tzv. "Jednotného zadání" - (pro více škol v regionu). U oboru nástrojař
se na vypracování podílí i naše škola (vše bude na stránkách školy www.spshronov.cz).
8. Výroční zpráva školy byla schválena korespondenčně k 15.10.2009 bez připomínek
9. Diskuze
pí.Tomková – možnosti souvislé praxe bude konzultovat s ing.Volhejnem
Mgr.Maslikiewiczová – příprava zájezdu do jižní Francie – jaro 2010

Mgr.Beránek – chování žáků, docházka do školy – nutná neustálá kontrola a spolupráce s
rodiči
p.Němeček – spokojenost s budováním nových šaten, ale nutnost kontroly i ze strany
učitelů

zapsala Mgr.Jana Maslikiewiczová

