Zápis ze školské rady
Datum konání: 9. 2. 2016
Místo konání: Zasedací místnost SPŠD, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5
Přítomni: Mgr. Jindřich Spáčil, Mgr. Zdeněk Vavřín, Ing. Zuzana Bejrová,
pí Martina Šefčíková, pí Barbara Stradiotová
Omluveni: Mgr. Alena Fimanová - nemoc
Hosté: Ing. František Novotný – ředitel školy
Školská rada projednala:
1. Přivítání členů školské rady ředitelem školy Ing. Novotným.
2. Schválení programu jednání – členové školské rady vyslovili s navrženým
programem jednomyslný souhlas.
3. Zprávu ředitele školy Ing. Novotného o hospodaření školy za rok 2015.
Hospodaření školy skončilo se ziskem cca 6 tis. Kč. Státní dotace činí
44.509 tisíc Kč. Ing. Novotný podrobně informoval členy školské rady o
jednotlivých položkách nákladů a výnosů. Školská rada vzala tuto informaci
o hospodaření školy za rok 2015 na vědomí. Porovnání hospodaření školy
v letech 2013, 2014 a 2015.
4. Ing. Novotný podal členům školské rady informace o položkovém plánu na
rok 2016. Největší položku tvoří mzdové náklady a s tím související
zdravotní a sociální pojištění. U nákladů i výnosů se předpokládá v roce
2016 jejich snížení o 2 miliony Kč oproti roku 2015.
5. Školská rada schválila předložený návrh finančního plánu na rok 2016
jednomyslně.
6. Ředitel školy ing. Novotný informoval o problematice školy:
 Zhodnotil dosažené výsledky za 1. pololetí školního roku. Úbytek
žáků za 1. pololetí činil 33. Současný stav žáků – 900.
 Podal informace o studiu – kladně hodnotil výuku v Jazykové škole.
Byla podána žádost o akreditaci na další 3 roky, počínaje rokem
2017/2018.
 Školská rada byla informována o strategii školy na následující
období – vybavení učeben, vzdělávání pedagogů.
 Škola se zúčastní 15. 4. 2016 přijímacího řízení na střední školy.

 Spolupráce školy s Drážďanským dopravním podnikem, Tureckou
školou z Istanbulu zabývající se železniční dopravou, spolupráce se
školou z Polska – Bialystok, bratislavskou a chorvatskou školou.
 Návrh vyučovat některé předměty v angličtině.
7. Mgr. Spáčil informoval o aktivitách zřizovatele:
 U Absolventského a motivačního programu je cílový stav žáků – 20.
 Spolupráce se školou v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků
dopravního podniku. Možnost učitelů školy podílet se na výuce
jazyků.
8. Mgr. Spáčil poděkoval p. řediteli za připravené materiály.

Zapsala dne 9. 2. 2016, Ing. Zuzana Bejrová

