
  

 - 1 - 

Zápis ze Školské rady SPŠD a.s. 

 
Datum konání:  9. 10. 2018 

Místo konání:  Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a,  

    Praha 5 

Přítomni:  Mgr. Jindřich Spáčil, Mgr. Zdeněk Vavřín, Mgr. Zuzana  

Větrovcová, p. Erika Kollová, p. Šárka Řeháková, Mgr. Jiřina 

Procházková. 

                               

Omluveni:   

 

přizván:  Ing. František Novotný – ředitel školy 

 

Školská rada projednala: 

 

1. Předseda Školské rady pan Mgr. Jindřich Spáčil přivítal přítomné a požádal 

je o schválení programu.  

 

2. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018. Jednotlivé dotazy členů školské 

rady zodpověděl ředitel školy Ing. Novotný. Znění Výroční zprávy bylo 

schváleno všemi přítomnými členy školské rady. 

 

3. Se zprávou o hospodaření školy za období od ledna 2018 do 31. srpna 2018 

seznámil přítomné pan ředitel. Hospodaření školy skončilo k datu 31. 8. 

2018 se ziskem cca 2 088 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.  

 

4. V bodě různé Ing. Novotný informoval školskou radu o školní 

problematice: 

 

 Zahájení školního roku 2018/2019 - celkem na škole studuje 1022  

žáků – stav k 30. 9. 2018. Z toho je 829 žáků denního studia, 47 žáků 

nástavbového studia v dálkové formě a 146 žáků ve zkrácené a 

dálkové formě studia. 
       

 Průběhu a výsledku maturitních a závěrečných zkoušek – maturitní 

zkoušky na denním studiu konalo 137 žáků, z toho s vyznamenáním 

prospěli 3, prospělo 99 a neprospělo 35, ve studiu při zaměstnání 

konalo maturitní zkoušky 19 žáků, z toho 13 prospělo a 6 neprospělo. 

Závěrečné zkoušky konali na denním studiu 77 žáků, 

s vyznamenáním prospělo 11, prospělo 56 a 10 neprospělo, ve studiu 

při zaměstnání konalo 37 žáků, při závěrečných zkouškách z nich 

prospělo s vyznamenáním 9, prospělo 27 a 1 neprospěl. 
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 Poděkování Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za 

provedené  opravy objektů. 

 Ing. Novotný seznámil Školskou radu SPŠD, a.s.  

            s Prioritami SPŠD,a.s. ve školním roce 2018/19. 

 Žáci prvních ročníků se zúčastnili adaptačních pobytů. 

 Žáci jsou zapojeni do Motivačního a absolventského programu 

Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. 

 Dopravní průzkum bude 17. 11.2018, zúčastní se 460 našich žáků. 

 Nové dílny pro 1. ročníky pro OV v OZM ve Strašnicích. 

 Projekt Autotronik LO a Počítačové a zabezpečovací systémy LO – 

možnost po 3. ročníku získat výuční list, po 4. ročníku maturitu. 

 Nedostatek odborných učitelů- řešeno pomocí odborníků z DPP, 

z praxe, bývalých studentů a absolventů naší školy. 

 

5.       - informace o projektech 

      -  100 let ČSR 

      -   dopravní průzkum dne 17. 10. 2018, zúčastní se 460 žáků 

 

6. Mgr. Spáčil poděkoval p. řediteli za připravené materiály.  

 

 

 

 

 

Zapsala dne 9. 10. 2018 Mgr. Jiřina Procházková 


