Zápis ze zasedání Školské rady při SPŠE F. Křižíka
ze dne 24.10.2013
Přítomni: Hilčer, Hučín, Košťál, Matoušek, Mudruňková
Omluveni: Buhr
Nepřítomni:
Hosté: Hájková, Kohoutek, Kohutka
Program:
1. Úkoly školské rady vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
2. Zhodnocení školního roku 2012/ 2013 – informace jsou obsaženy ve výroční zprávě
3. Výroční zpráva – členům Školské rady byla zaslána před zasedáním k prostudování.
Ing. Pavel Kohouteka RNDr. Věra Hájková podali vysvětlení ke vzneseným dotazům.
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 byla jednomyslně
schválena.
4. Školní řád (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků – Klasifikační řád) – byla
projednána úprava školního řádu (krátkodobé absence do 4 dnů – žáci si doplní učivo
prostřednictvím moderních komunikačních technologií a nebudou omlouváni při
případném ústním či písemném přezkoušení). Školní řád (Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků – Klasifikační řád) byl jednomyslně schválen.
Ve školním roce 2013 – 2014 budou získávány poznatky, zda toto opatření lze plně
uplatnit i u sociálně slabších žáků.
5. Koncepce rozvoje školy a plány pro nejbližší období– v tomto školním roce škola
neplánuje otevření nového studijního oboru, ale plánuje opět zlepšovat materiálně
technické zabezpečení výuky. Dle vyjádření zřizovatele nebudou nové studijní obory
školám povolovány, nebudou školy rušeny ani slučovány.
6. Různé - další kroky ve spolupráci školy, časopisu Elektro a FEL ČVUT Praha
a. pro výstavu Schola Pragensis a pro Den otevřených dveří škola obdrží časopisy pro
zájemce zdarma
b. dne 19. 11. 2013 na výstavě Elektron 2013 se bude škola prezentovat (Ing.
Mudruňková a student Matoušek – roll up, video či smyčka o škole, propagační
materiály)
c. beseda o významném elektrotechnikovi Josefu Sousedíkovi pro žáky školy ve
spolupráci s Ing. Kohutkou
d. ČSZE připravuje podkladové materiály pro energetickou koncepci státu, škola i
FEL jsou členy ČSZE a mají zajištěnu dobrou informovanost
e. škola usiluje o propůjčení titulu fakultní škola FEL ČVUT
f. časopis Elektro opět zajistí umístění článků či reportáží o škole v dalších vydáních
g. škola zve zástupce časopisu Elektro i FEL ČVUT na výstavu Schola Pragensis ve
dnech 21. – 23. 11. 2013 (stánek číslo 111)

Zapsala: RNDr. Věra Hájková

