Zápis ze zasedání Školské rady při SPŠE F. Křižíka
ze dne 14. 5. 2018
Přítomni: Kukla, Machoňová, Mudruňková, Trepková, Verner, Weiss
Nepřítomni: Hosté: Marešová, Kodad, Košťál

Program:
1) Zahájení
2) Volba předsedy a místopředsedy školské rady – dne 7. 11. 2017 proběhly ve škole
volby do školské rady pro SPŠE. Z řad zletilých žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků byli zvoleni Jiří Kukla a Jiří Weiss. Z řad pedagogických pracovníků
byly zvoleny Ing. Anna Mudruňková a Ing. Miroslava Trepková.
Volba předsedy školské rady: Ing. Anna Mudruňková – 4 hlasy, Ing. Miroslava
Trepková – 1 hlas.
Volba místopředsedy: Ing. Miroslava Trepková – 4 hlasy, Jiří Weiss – 1 hlas.
Za předsedkyni tedy byla zvolena Ing. Anna Mudruňková, za místopředsedkyni
Ing. Miroslava Trepková. V čase voleb byl nepřítomen p. Verner, ale rada byla
usnášeníschopná.
3) Informace o průběhu školního roku 2017/18 - informoval ŘŠ Ing. Miloš Kodad:
• Žáci školy se účastnili různých odborných akcí a exkurzí v ČR i zahraničí.
• Ve škole proběhl Den firem pro žáky 3. ročníku a VOŠ, na kterém se představily
firmy z oboru energetiky i IT.
• Škola získala grant pro vzdělávání seniorů, řešitelkou je Ing. Trepková.
• Škola získala grant pro dílny v projektu elektromotorka.
• Několik žáků školy bylo velmi úspěšných v soutěžích z programování a postoupili
do dalších kol.
• Žáci školy se též účastnili soutěže Enersol.
• Škola má pověřence pro GDPR, v současné době získává informované souhlasy
žáků, rodičů i zaměstnanců.
• Učitelé se průběžně vzdělávají v rámci DVPP.
• Škola se zapojila do projektu Šablony.
4) 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. Přestože je více žáků než v současném
1. ročníku, 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 práce. Výsledky společné části sdělí
škole CERMAT. Ústní maturitní zkoušky se budou konat od 21. 5. do 30. 5. 2018.
5) Průběžné hodnocení koncepce rozvoje školy a plány pro nejbližší období –
informoval ŘŠ Ing. Miloš Kodad:
• Na škole proběhla rekonstrukce šaten a osvětlení v tělocvičně, též bylo stylově
opraveno schodiště v objektu tělocvičny. V tělocvičně bude nové vybavení.
• Byla zřízena učebna robotiky.
• Škola počítá s novým vybavením učebny výpočetní techniky v budově v Peckově
ulici v Karlíně, proběhlo výběrové řízení.

•
•
•

Na Příkopě bude zřízena učebna operačních systémů.
V době letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce chodby v 1. patře a schodiště.
Byla opravena střecha na pizzerii v objektu školy.

6) Různé:
• Pro předměty oboru IT se podařilo zajistit nové mladé učitele.
• Škola potřebuje další pedagogy pro odborné předměty.
• Probíhá úspěšná spolupráce s nakladatelstvím FCC Public.
7) Diskuze:
• Diskuze o didaktických testech společné části maturitní zkoušky.
• Žáci mají velký zájem o setkávání s úspěšnými lidmi z praxe.
8) Ukončení
Zapsala:
Ing. Anna Mudruňková
14. května 2018

