Zápis ze zasedání Školské rady při SPŠE F. Křižíka
ze dne 23. 10. 2018
Přítomni: Kukla, Machoňová, Mudruňková, Trepková, Verner, Weiss
Nepřítomni:
Hosté: Marešová, Kodad, Košťál
Program:
1) Zahájení.
2) Do Školské rady byli opětovně jmenováni PaeDr. Magdalena Machoňová a pan Jiří
Verner jako zástupci zřizovatele pro další funkční období.
3) Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018 – členům ŠR
SPŠE byla před zasedáním zaslána k prostudování Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2017/2018. Ředitel Ing. Miloš Kodad a zástupkyně ředitele
RNDr. Marie Marešová vysvětlili podrobnosti ke vzneseným dotazům.
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/18 byla přítomnými členy
jednomyslně schválena.
4) Informace o průběhu minulého školního roku 2017/18 – informace jsou uvedeny
ve výroční zprávě, doplňující dotazy ohledně školních akcí, maturitních zkoušek
a modernizace učeben zodpověděli zástupkyně ředitele RNDr. Marešová a ředitel
Ing. Kodad.
5) Informace o zahájení nového školního roku 2017/2018 podali ředitel Ing. Miloš
Kodad a zástupkyně RNDr. Marie Marešová. Škola má tři třídy prvního ročníku, obory
Elektrotechnika a Informační technologie. Oproti předchozím rokům se zvýšil počet
žáků. V maturitním ročníku jsou dvě třídy, opět obory Elektrotechnika a Informační
technologie.
6) Koncepční záměry rozvoje školy a hospodaření – ředitel Ing. Miloš Kodad seznámil
členy ŠR SPŠE s plánovanými projekty včetně hospodaření školy a rozpočtu na další
rok. V létě byla provedena kompletní rekonstrukce chodeb v budově Na Příkopě,
do budoucna je počítáno s dalšími rekonstrukcemi. Škola též plánuje modernizaci
dalších učeben.
7) Různé
o V budově Na Příkopě jsou již tři multimediální učebny, plánují se další
i v budově v Karlíně;
o V novém školním roce nastoupilo několik nových mladých učitelů;
o Škola čerpá peníze z evropských fondů na zahraniční praxe Erasmus+;
o Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci projektu
„Šablony“;
o Škola se bude účastnit veletrhu Schola Pragensis, proběhnou dny
otevřených dveří a další propagační akce.
8) Ukončení.

Zapsala:
Ing. Anna Mudruňková
23. října 2018

