Zápis ze školské rady
Datum konání:
Místo konání:
P ítomni:

3. 10. 2017
St ední pr myslová škola dopravní, a. s., Plze ská 298/217a,
Praha 5
Mgr. Jind ich Spá il, Mgr. Zden k Vav ín, Mgr. Martina
Šef íková, p.Barbara Stradiotová, Mgr. Ji ina Procházková.

Omluveni:

Mgr. Alena Fimanová,

p izván:

Ing. František Novotný – editel školy

Školská rada projednala:
1. P edseda školské rady pan Mgr. Jind ich Spá il p ivítal p ítomné a požádal
je o schválení programu.
2. Výro ní zpráva za školní rok 2016/2017. Jednotlivé dotazy len školské
rady zodpov d l editel školy Ing. Novotný. Zn ní Výro ní zprávy bylo
schváleno všemi p ítomnými leny školské rady.
3. Se zprávou o hospoda ení školy za období od ledna 2017 do 31. srpna 2017
seznámil p ítomné pan editel. Hospoda ení školy skon ilo k datu 31. 8.
2017 se ziskem cca 4 260 tisíc K . Ing. Novotný podrobn informoval
leny školské rady o jednotlivých položkách náklad a výnos . Školská
rada vzala tuto informaci o hospoda ení za p íslušné období na v domí.
4. V bod r zné Ing. Novotný informoval školskou radu o školní
problematice:
 Zahájení školního roku 2017/2018 - celkem na škole studuje 1072
žák – stav k 30. 9. 2017. Z toho je 858 žák denního studia a 214
žák studia p i zam stnání.
 Pr b hu a výsledku maturitních a záv re ných zkoušek – maturitní
zkoušky na denním studiu konalo 138 žák , z toho s vyznamenáním
prosp l 1, prosp lo 82 a neprosp lo 55, ve studiu p i zam stnání
konalo maturitní zkoušky 30 žák , z toho 11 prosp lo a 19
neprosp lo. Záv re né zkoušky konali na denním studiu 73 žáci,
s vyznamenáním prosp lo 5, prosp lo 59 a 9 neprosp lo, ve studiu
p i zam stnání konalo 21 žák , p i záv re ných zkouškách z nich
prosp lo s vyznamenáním 8, prosp lo 13 a nikdo neprosp l.
 Pan Novotný seznámil p ítomné s návrhem na zm nu ve školním
ádu. Jedná se o snížení po tu neomluvených hodin, kdy již m žou
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být ud leny p ísn jší tresty a to z 15 na 10 neomluvených hodin.
Zm nu bude projednávat pedagogická rada na svém jednání dne 11.
10. 2017
Pod kování Dopravnímu podniku hlavního m sta Prahy za
provedené opravy objekt .
Ing. Novotný seznámil Školskou radu SPŠD, a.s.
s Koncepcí školy k 30. 6. 2017.
V listopadu prob hne na SPŠD stáž žák z Dráž an.
Žáci prvních ro ník se zú astnili adapta ních pobyt .
Žáci jsou zapojeni do Motiva ního a absolventského programu
Dopravního podniku hlavního m sta Prahy, a. s.
Dopravní pr zkum bude 11. 11.2017, zú astní se 300 našich žák .
Nové dílny pro 1. ro níky pro OV v ÚDH.
Projekt Autotronik LO a Po íta ové a zabezpe ovací systémy LO –
možnost po 3. ro níku získat výu ní list, po 4. ro níku maturitu.
Nedostatek odborných u itel - ešeno pomocí odborník z DPP,
z praxe, bývalých student a absolvent naší školy.
Ocen ní nejlepších žák u ovských obor z naší školy v Senátu
R, které bude 12. 10. 2017.

5. Mgr. Spá il pod koval p. editeli za p ipravené materiály.

Zapsala dne 3. 10. 2017 Mgr. Ji ina Procházková
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