Zápis ze zasedání Školské rady při SPŠE F. Křižíka
ze dne 15. 5. 2017
Přítomni: Kleinová, Machoňová, Mudruňková, Rážová
Nepřítomni: Verner
Omluveni: Ložková, Košťál (j. h.)
Hosté: Marešová, Kodad

Program:
1) Zahájení
2) Informace o průběhu školního roku 2016/17 - informoval ŘŠ Ing. Miloš Kodad:
• Na škole proběhla v lednu a únoru 2017 inspekce ČŠI. Inspekční zpráva je
umístěna na webu školy. Škola je v ní hodnocena velmi dobře.
• Na doporučení ČŠI byl upraven Školní řád SPŠE, členové Školské rady se k němu
vyjadřovali elektronickou formou a schválili ho. Tento nový Školní řád platí od
1. 2. 2017.
• Připravuje se další verze školního řádu, ve které již budou zapracovány úpravy dle
změny § 31 školského zákona od 1. 9. 2017. Rada tyto změny školního řádu na
zasedání jednohlasně odsouhlasila.
• Dílny pro výuku praxe byly přestěhovány z ulice Štupartská do areálu školy
Na Příkopě a modernizovány.
• Žáci školy se účastnili různých odborných akcí a stáží v rámci programu Erasmus+
a zároveň školu navštívili studenti z Turecka.
3) Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku a maturitních zkouškách informovala ZŘ RNDr. Marie Marešová:
• V dubnu proběhly jednotné přijímací zkoušky. Výsledky 1. kola jsou zveřejněny
na webu školy.
• Škola počítá pro příští školní rok s otevřením dvou tříd oboru Elektrotechnika a
jedné třídy oboru Informační technologie. Jsou ještě volná místa, takže bude
otevřeno 2. kolo přijímacího řízení.
• Maturanti psali didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
a písemné a praktické odborné maturitní zkoušky. Výsledky didaktických testů již
škola i žáci obdrželi, celkovou úspěšnost žáků školy bude možné posoudit až po
zveřejnění všech výsledků. Ústní maturitní zkoušky se budou konat od 22. 5. do
31. 5. 2017.
4) Průběžné hodnocení koncepce rozvoje školy a plány pro nejbližší období –
informoval ŘŠ Ing. Miloš Kodad:
• Škola se zapojila do akce Výzva 20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských
škol, je budována nová učebna jazyků a informatiky.
• Škola se též stala centrem interaktivní výchovy, počítá se s realizací dalších
odborných multimediálních učeben.
• Bude dokončena rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí.
5) Různé:
• Škola potřebuje další pedagogy pro odborné předměty.
• Na podzim 2017 končí funkční období některých členů Rady (zástupci pedagogů a
zástupci rodičů a zletilých žáků), budou tedy nové volby.
6) Diskuze:
• Diskuze o didaktických testech společné části maturitní zkoušky.
• Dotazy k maturitním zkouškám.
7) Ukončení
Zapsala:
Ing. Anna Mudruňková
15. května 2017

