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Zápis ze Školské rady SPŠD a.s. 

 
Datum konání:  11. 2. 2020 

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, Mgr. Zdeněk Vavřín,  

                      Mgr. Zuzana  Větrovcová, 

                            

Omluveni:  

   

Přizván:  Ing. František Novotný – ředitel školy 

 

 

 

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 2019, který skončil pro školu ziskem 3 tisíce Kč a 

s návrhem finančního plánu na rok 2020. K uvedenému návrhu nikdo 

z přítomných neměl zásadní připomínky. Dále byli členové rady seznámeni 

s návrhem finančního plánu na rok 2020. Navržený finanční plán počítá se 

ziskem a odpovídá realitě spotřeb a požadavků. Přítomní členové školské 

rady souhlasili s návrhem jednomyslně. 

 

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

problematikou, s Autoevaluací školy, s Položkovým plánem, Strategickým 

plánem, členové školské rady vzali všechny zprávy na vědomí. 

 

5. Vzhledem k negativním zkušenostem vznikla potřeba upravit znění 

školského řádu v několika bodech. V bode I.3.5 podbod 19) e), g), i), n) a 

dále v bodě I.1.1.1 podbod 4) d). Všichni členové s navrženými body 

jednomyslně souhlasili, změna školského řádu může platit od 17. 2. 2020. 

 

6. Od školního roku 2020-21 bude zařazen do výuky upravený obor 

autoelektrikář, který bude zaměřen na elektromobilitu. Dále budou 

upraveny školní vzdělávací programy automechanik, též zvýšení 

odbornosti v oblasti elektromobilů a elektrikáře, obecné zaměření  

na tramvajovou výzbroj u denního studia a na elektromobilitu autobusů  

u zkrácené verze dálkového studia. 
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7. V červnu 2020 bude realizován projekt oborů L0, který umožňuje získat 

žákům výuční list již ve 3. ročníku studia oborů autotronik a mechanik 

elektrotechnik. 

 

8. Ve spolupráci s DPP pokračovat v realizaci „Motivační program“, 

„Absolventský program“ a návazně „Studijní program“ pro žáky školy 

Probíhají realizace projektů Erasmus +, praxe žáků v DP Drážďany, 

 

9.  Pan ředitel též informoval členy o realizaci projektu č. 37 Praha Pól Růstu 

  a průběhu realizace Polytechnických hnízd, o navazujícím projektu šablon 

  KAP II. 

 

10. Různé: 

 Uskutečnily se klasifikační pedagogické rady v obou objektech školy 

(podrobné výsledky viz příloha), lze vyzdvihnout vysoký počet 

vyznamenání, průměrný prospěch ve škole Motol 2,33 a ve škole 

Moravská 2,43- srovnatelné s minulými lety. 

 Proběhly Dny otevřených dveří, 25. 1. 2020 a 6. 2. 2020 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. 

 Během posledního prosincového týdne se uskutečnila řada vzdělávacích 

akcí např. –viz přílohy podrobněji 

Škola Motol: 

Soutěž Best in English 

Exkurze do Vazební věznice Pankrác 

Mladí překladatelé 2019 

Hrdá škola - Barevný týden 

Šachový turnaj 

Exkurze Psí útulek - Troja  

Přednáška Londýnské metro 

Přednáška o energii 

Přednáška civilizačních chorobách, nádorových onemocněních 

Předvánoční Drážďany 

Olympiáda v CJL 

Praha vánoční a 30 let svobody 

Techmania Plzeň 

Goethe institut  
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Škola Moravská: 

OB3 úspěch na Veletrhu v Hradci Králové – 2. a 3. místo 

přihlášeni do těchto kategorií soutěže JA na Harfě: 

Finanční řízení 

Cena T. Bati: Vystavovatel 

Marketing 

Prezentace na pódiu 

Raiffeisenbank Leadership Student Award 

 

Příprava automobilní soutěže: Autokroužek – je veden jednou týdně 

se zaměřením na skupinu žáků o autoopravárenské soutěže  

s přihlédnutím k jejich studijním výsledkům. Splňují kritéria přijetí  

do soutěže. Bude provedena administraci do databáze Autojob.  

Termíny konání regionálního kola jsou 4. - 5. 3. 2020 

Regionální soutěž Plzeň - REGIO 

2. místo v kategorii prostírání stolu  

 

11. Mgr. Spáčil poděkoval p. řediteli za připravené materiály a podané                             

informace.  

 

 

 

 

 

Zapsala dne 11. 2. 2020  Mgr. Jiřina Procházková 


