Zápis ze školské rady
Datum konání: 24. 2. 2015
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 Erika Henyšová
Omluveni: Mgr. Alena Fimanová - nemoc
Hosté: Ing. František Novotný – ředitel školy
Školská rada projednala:
1. Přivítání členů nové školské rady ředitelem školy Ing. Novotným.
2. Schválení programu jednání – členové školské rady vyslovili s navrženým
programem jednomyslný souhlas.
3. Školská rada schválila jednací řád, který je přílohou tohoto zápisu.
Ing. Novotný podal informaci o činnosti školské rady.
4. Volbu předsedy školské rady. Předsedou byl zvolen jednomyslně pan
Mgr. Jindřich Spáčil, místopředsedkyní byla zvolena jednomyslně paní Ing.
Zuzana Bejrová a zapisovatelkou byla pověřena Ing. Zuzana Bejrová.
5. Zprávu ředitele školy Ing. Novotného o hospodaření školy za rok 2014.
Hospodaření školy skončilo se ziskem 3.374,-- Kč. Ing. Novotný podrobně
informoval členy školské rady o jednotlivých položkách nákladů a výnosů.
Školská rada vzala tuto informaci o hospodaření školy za rok 2014 na
vědomí. Porovnání hospodaření školy v letech 2013, 2014 a 2015 je
uvedeno v příloze tohoto zápisu.
6. Ing. Novotný předložil členům školské rady návrh rozpočtu školy na rok
2015. Oproti roku 2014 zde došlo k navýšení nákladů především u nájmů,
jak budov, tak i například softwaru cca 800 tisíc Kč. Zároveň u položky
ostatní provozní náklady se předpokládá pokles o 200 tisíc Kč. U výnosů se
předpokládá vyšší výběr tržeb o 150 tisíc Kč. Školská rada návrh rozpočtu
na rok 2015 projednala a vzala předložený materiál na vědomí. Návrh
rozpočtu je přiložen.
7. Ředitel školy ing. Novotný informoval o problematice školy:
 Zhodnotil dosažené výsledky za 1. pololetí školního roku. Velkým
problémem je vysoká absence žáků.
 Podal informace o studiu – diskuze na téma zlepšení výuky (lepší
vybavení tělocvičny školy Motol).

 Od 1. 9. 2015 bude otevřena ve škole Motol třída jazykové školy.
 Školská rada byla informována o strategii školy na následující
období – autoevaulace školy, vybavení učeben, vzdělávání
pedagogů, oprava střechy budova Moravská, Absolventský a
motivační program ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního
města Prahy, a. s., příprava nového projektu Erasmus plus.
8. Mgr. Spáčil informoval o aktivitách zřizovatele
 Zřízen odbor Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
 V květnu 2015 ukončen projekt Pospolu.
 Možnost pracovníků školy přispívat do časopisu DP Kontakt.
 Spolupráce se školou v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků
dopravního podniku.
9. Mgr. Spáčil poděkoval p. řediteli za připravené materiály.

Zapsala dne 24. 2. 2015, Ing. Zuzana Bejrová

