Zápis ze zasedání Školské rady při SPŠE F. Křižíka
ze dne 3. 6. 2019
Přítomni: Kukla, Machoňová, Mudruňková, Trepková, Weiss
Hosté: Marešová, Kodad, Košťál

Program:
1) Zahájení.
2) Školská rada vzala na vědomí rezignaci pana Jiřího Vernera jako zástupce zřizovatele
na členství ve školské radě SPŠ, kterou pan Verner zaslal dne 5. 2. 2019 řediteli školy
Ing. Kodadovi.
3) Informace o průběhu školního roku 2018/19 podali radě ŘŠ Ing. Miloš Kodad a ZŘŠ
RNDr. Marie Marešová:
 Ve škole se konala řada odborných přednášek a exkurzí (např. přednášky
Energie - budoucnost lidstva, exkurze do elektráren, účast na veletrhu Ampér
atd.) a besed v rámci prevence.
 Proběhly Dny firem, na kterých se představily firmy z oboru energetiky i IT.
Žáci měli velký zájem, stejně tak firmy mají zájem o absolventy školy.
 Maturitní zkoušky konalo 34 žáků denního studia střední školy.
 V lednu proběhl maturitní ples školy, dále jsou organizovány sportovní a
kulturní akce.
4) Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku – informovala RNDr. Marešová:
 Přihlášky ke studiu na SPŠE podalo podstatně více žáků než v minulém
období.
 Ve školním roce 2019/20 škola otevře dvě třídy oboru elektrotechnika a jednu
třídu oboru IT.
5) Průběžné hodnocení koncepce rozvoje školy a plány pro nejbližší období –
informovali ředitel školy Ing. Miloš Kodad a Ing. Miroslava Trepková:
 V létě 2019 proběhne rekonstrukce učeben a kabinetů praxe Na Příkopě a
kabinetů v budově v Peckově ulici.
 V aule byly provedeny dílčí úpravy, do budoucna se počítá s rekonstrukcí a
restaurátorskými pracemi.
 Ve škole se již ve většině učeben využívá interaktivní technika, předpokládá se
další rozvoj.
 Škola získala granty na výrobu indukční pícky, vzdělávání seniorů a soutěž IT
pro žáky ZŠ.
 Nepodařilo se získat grant v projektu Erasmus+.
 Ve škole bylo několik skupin studentů z Turecka v rámci projektu Erasmus+.
6) Různé:
 Učitelé se průběžně vzdělávají v rámci DVPP.
 Probíhá projekt Křižík šablony.
7) Diskuze:
 Poděkování šéfredaktoru časopisu Elektro Ing. Košťálovi za dlouhodobou
spolupráci se školou.
8) Rozloučení s hosty – další bod programu byl projednaný bez jejich přítomnosti.
9) Žádost MHMP o vyjádření školské rady SPŠE k dosavadnímu působení
Ing. Miloše Kodada ve funkci ředitele školy - všichni členové ŠR SPŠE se vyjádřili
pozitivně. Vyjádření bude zasláno na odbor školství mládeže a sportu MHMP.
10) Ukončení.
Zapsala:
Ing. Anna Mudruňková
4. června 2019

