Zápis ze školské rady
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:
Omluveni:

6. 10. 2015
Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a,
Praha 5
Mgr. Jindřich Spáčil, Ing. Zuzana Bejrová, Mgr. Zdeněk
Vavřín, Mgr. Martina Šefčíková, Mgr. Alena Fimanová,
Ing. František Novotný – ředitel školy
Mgr. Erika Henyšová,

Školská rada projednala:
1. Přivítání členů školské rady předsedou Mgr. Jindřichem Spáčilem a
schválení programu.
2. Výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Jednotlivé dotazy členů školské
rady zodpověděl ředitel školy Ing. Novotný. Výroční zpráva byla schválena
všemi přítomnými a je přílohou tohoto zápisu.
3. Schválila doplnění Školního řádu o bod III/I – (jako poslední odstavec) Podmínky účasti žáků na školních a mimoškolních akcí.
4. Zprávu ředitele školy Ing. Novotného o hospodaření školy za období od
ledna 2015 do srpna 2015. Hospodaření školy skončilo se ziskem cca 2.377
tisíc Kč. Ing. Novotný podrobně informoval členy školské rady o
jednotlivých položkách nákladů a výnosů. Školská rada vzala tuto
informaci o hospodaření za příslušné období na vědomí.
5. Ředitel školy informoval členy školské rady o:
 Zahájení školního roku 2015/2016 - celkem na škole studuje 931
žáků – stav k 30. 9. 2015. Z toho je 835 žáků denního studia a 96
žáků dálkového studia.
 Průběhu a výsledku maturitních a závěrečných zkoušek – žáci
dosáhli 78,7 % úspěšnosti při maturitních zkouškách 81,4 %
úspěšnosti při závěrečných zkouškách.
 Provedených inspekcích ČŠI – nebylo zjištěno porušení právních
předpisů
6. Ing. Novotný informoval školskou radu o školní problematice:
 Ukončení projektu OPPA a Veřejné zakázky Pospolu
 Poděkování Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za opravy
objektů.
 Účast žáků školy na zahraničních pobytech v Německu.
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 Akreditace MŠMT pro jazykovou školu s právem studenta. Zahájení
studia od 1. 9. 2015
 V listopadu proběhne stáž žáků z Drážďan.
 Žáci prvních ročníků se zúčastnili adaptačních pobytů.
 Žáci jsou zapojeni do Motivačního a absolventského programu
Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s.
7. Mgr. Henyšová rezignovala na funkci z rodinných důvodů.
8. Mgr. Spáčil poděkoval p. řediteli za připravené materiály.

Zapsala dne 6. 10. 2015, Ing. Zuzana Bejrová
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