ZÁPIS
z 3. zasedání Školské rady SPŠ a SOU Pelhřimov,
Friedova 1469, ze dne 17. 5. 2016
Přítomni:

Omluveni:
Přizvaní:

Mgr. Tomáš Jirsa, Ing. Rostislav Kostka, Mgr. Vladimír Houser,
Lenka Tilleová, Vlasta Vlčková, Ing. Miroslav Kapoun,
Ing. Miroslav Houška, MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Jiří Poláček
Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy

Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Zahájení
Kontrola minulého zápisu
Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2015/2016
Informace ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy
Různé, podněty členů Školské rady, diskuse, závěr

Průběh jednání:
1.) Zahájení
 bylo přítomno 8 členů, tzn., že jednání Školské rady bylo usnášení schopné
 volba zapisovatele – zapisovatelem navržen a zvolen Mgr. Tomáš Jirsa
 hlasování – program zasedání Školské rady byl jednomyslně schválen

2.) Kontrola minulého zápisu
 proběhlo zhodnocení minulého zápisu – bez výhrad
3.) Informace ředitele školy o průběhu školního roku 2015/2016
 informace o otevření společenské místnosti pro žáky v budově ve Friedově ulici +
zároveň plní funkci jednoho z pracovišť praktické výuky oboru Prodavač
 informace o průběhu maturitních zkoušek
 informace o průběhu souvislých praxí žáků v podnicích
 informace o personálním složení pedagogického sboru
 informace o projektu „Postav si auto – Kaipan“

4.) Informace ředitele školy o aktuálních a plánovaných akcích školy
 plánovaná výměna oken v budově v Růžové ulici (realizace ve dvou etapách, během
letních prázdnin 2016 a 2017)
 dlouhodobější plán: obměna elektroinstalace v budově ve Friedově ulici; oprava
školního dvora v Kamenici n./L.
 informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017
 plánovaná spolupráce s partnerskými školami v zahraničí – Homberg (SRN,
dřevoobory), Bratislava (SK, obor Informační technologie), Dolný Kubín (SK, více
oborů)
 zhodnocení prezentace školy – projektové dny pro žáky základních škol, mozaika
středních škol, dny otevřených dveří
 plánování otevření oborů typu E (tříleté obory bez výučního listu)
 plánovaná realizace celostátního kola 13. ročníku soutěže ENERSOL na naší škole
(březen 2017)

5.) Různé, podněty členů Školské rady, diskuze, závěr
 informace členů šk. rady o aktuálních počtech studentů
 MUDr. Jiří Běhounek – námět: příprava na rekvalifikaci a vzdělávání cizinců
 termín další schůzky šk. rady bude oznámen minimálně měsíc před jejím konáním
(plánováno svolání schůzky na říjen 2016)

Zapsal:
Mgr. Tomáš Jirsa
Ověřil:
Ing. Rostislav Kostka
V Pelhřimově 17. 5. 2016

