Zápis ze zasedání Školské rady při SPŠE F. Křižíka
ze dne 21. 10. 2019
Přítomni: Kukla, Machoňová, Mudruňková, Trepková, Vondrová
Nepřítomni: Weiss - omluven
Hosté: Marešová, Kodad
Program:
1) Zahájení.
2) Do Školské rady byla jmenovaná paní Ing. Kateřina Vondrová jako zástupce
zřizovatele.
3) Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019 – členům ŠR
SPŠE byla před zasedáním zaslána k prostudování Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2018/2019. Ředitel Ing. Miloš Kodad upřesnil podrobnosti a
zodpověděl doplňující dotazy.
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/19 byla poté přítomnými
členy jednomyslně schválena.
4) Informace o průběhu minulého školního roku 2018/19 – informovali zástupkyně
ředitele RNDr. Marešová a ředitel Ing. Kodad. Veškeré informace jsou též uvedeny
ve výroční zprávě, doplňující dotazy zodpověděli zástupkyně ředitele a ředitel školy.
Ing. Trepková referovala o vzdělávání seniorů.
5) Informace o zahájení nového školního roku 2018/2019 podali ředitel školy Ing. Miloš
Kodad a zástupkyně ředitele RNDr. Marie Marešová. Škola otevřela opět tři třídy
prvního ročníku v oborech Elektrotechnika (2 třídy) a Informační technologie (1 třída).
Oproti předchozím rokům se zvýšil zájem o studium a 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. Předpokládá se rekonstrukce oken v budově školy Na Příkopě. V budově
v Peckově ulici v Karlíně je v projektu rekonstrukce dvora, tělocvičny a sklepa. Škola
též plánuje modernizaci dalších učeben a kabinetů v Karlíně.
7) Různé
o Pokračuje spolupráce školy s časopisem Elektro, byla navázána
spolupráce s TV Praha.
o Ve škole se uskuteční tři dny otevřených dveří, propagace školy
proběhne v rozhlasovém vysílání, na veletrhu Schola Pragensis a na
dalších akcích.
o Škola má zájem o mladé kvalifikované učitele odborných předmětů.
o Škola čerpá také peníze z projektů „Šablony“ a „Společně si rozumíme“.
o Stále probíhá i dálkové studium na střední škole, ale počet žáků v tomto
typu studia je velmi nízký.
8) Ukončení.

Zapsala:
Ing. Anna Mudruňková
21. října 2019

