Zápis z jednání školské rady při SOŠ a SOU – COP Hronov

22.11.2005

přítomni dle prezenční listiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úkoly školské rada
Jednací řád školské rady
Školní řád – seznámení a základní ustanovení
Volba předsedy – návrh mgr.Beránek – schválen 6 hlasy
Diskuse – možnost mezinárodní spolupráce
Závěrečné slovo – předseda ŠR mgr. Beránek

22.11.2005

zapsala Mgr.Jana Maslikiewiczová

Zápis z jednání školské rady při SPŠ Hronov

28.6.2006

přítomni dle prezenční listiny
host Ing.Vladimír Holan, ředitel SPŠ
1. Nový název škol – Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910.
2. Seznámení a schválení inspekční zprávy
3. Nábor žáků na SPŠ
1. SPŠ strojní 27 (+3)
2. SPŠ elektro 30
3. nástrojař
23 (+1)
4. automechanik 24
elektrikář
22 (+2)
4. Navázání spolupráce se středními školami v Bielawe a Jeseníku
5. Pořádání Hronovské laťky
6. Povolen zkrácený obor vzdělávání – pro absolventy maturitního studia
2 roky – maturitní studium v jiném oboru
1,5 – vyučení v oboru
7. Dotaz na zastupitele kraje - výhled rozvoje stř.škol v kraji
- možnost návštěvy mgr.Kmocha ve škole
8. Schválení projektu Integrace výukových předmětů do informačního systému podniku
Diskuse:
H.Nedvědová –
–
–
–

rozvoj školství v KHK – viz www.kraje
podpora strojních a technických oborů, spolupráce s podniky a firmami
domluvit schůzku s Mgr.Kmochem na září 2006 a pozvat další členy školského
výboru, domluvit schůzku i ve Wikovu
pro spolupráci s Bielawou možná účast v grantovém řízení – informace
ing.Janulík

ing.Maršíková – spolupráce s podniky, pozvat členy školského výboru (jména na internetu)
– dotaz na úspěšnost MZ a ZZ a na zpětnou vazbu (informovanost o studiu, zaměstnanosti)
– možnost čerpat dotaci na Hronovskou laťku z Kulturní nadace města Náchoda

ing.Holan – informace o MZ a ZZ
– pamětní deska a kámen Joseefu Čapkovi
mgr. Beránek – příšt scghůzka školské rady se uskuteční v říjnu 2006 (výroční zprávy školy)
28.6.2006

zapsala Mgr.Jana Maslikiewiczová

