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Zápis ze Školské rady SPŠD a.s. 

 
Datum konání:  5. 2. 2019 

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

    Praha 5 

Přítomni:  Mgr. Jindřich Spáčil, p. Erika Kollová, p. Šárka Řeháková, 

Mgr. Jiřina Procházková. 

                               

Omluveni:   Mgr. Zdeněk Vavřín, Mgr. Zuzana  Větrovcová, 

 

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. Schválení programu jednání – členové školské rady vyslovili s navrženým 

programem jednomyslný souhlas. 

 

3. Ing. Novotný, ředitel SPŠD, a.s., seznámil přítomné s hospodářským 

výsledkem za rok 2018, který skončil pro školu ziskem 392 t. Kč a 

s návrhem finančního plánu na rok 2019. K uvedenému návrhu nikdo 

z přítomných neměl zásadní připomínky. Přítomní členové školské rady 

vyslovili s navrženým programem jednomyslný souhlas. 

 

4. Ing. Novotný, ředitel SPŠD, a.s., seznámil přítomné s aktuální školní 

problematikou, s novým personálním schématem školy, s krátkodobým i    

dlouhodobým výhledem směřování školy a se změnou Školního řádu. 

  

 Objekt Motol je od 1. 1. 2019 plně personálně zajištěn 

 Uskutečnily se klasifikační pedagogické rady v obou objektech 

školy (podrobné výsledky viz příloha), lze vyzdvihnout vysoký počet 

vyznamenání-celkem 60, průměrný prospěch ve škole Motol 2,31 a 

ve škole Moravská 2,43-srovnatelné s minulými lety. 

 Proběhly Dny otevřených dveří, 26. 1. 2019 se navíc konaly 

přijímací zkoušky nanečisto z ČJ a MAT s následným výkladem a 

vysvětlením. 

 Chystají se maturitní zkoušky-jmenování maturitních komisařů, 

předsedů maturitních komisí, složení maturitních komisí, probíhá 

školení zbývajících nebo nových zadavatelů. V rámci přípravy 

studentů na maturity se konají i MZK nanečisto. 
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 Během posledního prosincového týdne se uskutečnila řada 

vzdělávacích akcí např. Oracle Day, Závislost her na PC, Anglická 

gramatika, Čtenářská gramotnost apod. 

 Pro naše žáky jsou také organizovány sportovně zážitkové, ozdravně 

sportovní a lyžařské kurzy. 

 Žáci se zúčastňují různých soutěží- tvorba plakátů v Podzimní 

soutěži s nakladatelstvím Bohemian, v mezinárodní soutěži Best In 

English, poprvé jsme postoupili do finále v soutěži Bobřík 

informatiky v Praze, získali jsme medailová umístění v soutěži 

Region 2019 v Plzni, do Projektu ENERSOL jsou do jarního kola 

přihlášené 4 práce, která budou hodnotit odborníci z energetického 

průmyslu. 

 V personálním schématu školy je již zaznamenána změna zástupce 

ředitele školy v objektu Motol od 1. 9. 2018 místo PaedDr. Salajkové 

nastoupila Ing. Zaimlová, ve funkci vedoucího učitele je jmenován 

Mgr. Martínek. 

 

5. Dále byli přítomní seznámeni v rámci strategie školy: 

- vznik nového oboru autoelektrikář a o navýšení kapacity u zkrácené 

formy elektrikáře a zámečníka dle potřeb zřizovatele DPP.  

- ve spolupráci s DPP začít opravovat prostory pro žáky 

strojírenských oborů v Košířích a zhotovit simulátory jízdy tramvají, 

metrem a autobusem pro potřeby výuky a propagace. 

-  ve spolupráci s DPP se bude pokračovat v realizaci Motivačního 

programu a Absolventského programu, realizovat projekt šablon v rámci 

KAP I, KAP  II, možnost získání výučního listu ve 3. ročníku studia oboru 

autotronik a elektrotechnik, zajistit provádění rekvalifikace oboru lakýrník, 

spolupracovat na projektu Polytechnická hnízda a Cesta za řemeslem. 

 

6. Školská rada schválila změny ve Školním řádu platné od 1. 1. 2019. Jde o 

doplnění níže uvedených: 

 
 v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. a vyhláškou č. 256/2012 Sb. umožňuje 

SPŠD, a.s. žákům opustit budovu školy v době přestávky oddělující dopolední 

a odpolední vyučování. V tomto čase škola nenese odpovědnost za bezpečnost 

žáka. Rodiče (zákonný zástupce) mají právo požádat o dohled nad 

nezletilým/lou synem/dcerou (svěřenou osobou) i v tomto čase. V případě, že 

rodič (zákonný zástupce) požádá o dohled, žák nesmí opustit budovu školy,  

 

 Průběh vyučovací hodiny a používání pomůcek pro výuku včetně PC, 

notebooku, tabletu a mobilního telefonu, řídí vyučující. 

 Domácí příprava a domácí úkoly jsou součástí vzdělávacího procesu. 
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 SPŠD, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení EP a 

Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále pak v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb.  O svobodném přístupu k informacím. 

 
 

7. Byla podána informace o podmínkách a termínech přijímacího řízení. 

 

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

 

 

 

 

 

Zapsala dne 5. 2. 2019  Mgr. Jiřina Procházková 


