Zápis ze Školské rady SPŠD a.s.
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

6. 10. 2020
Střední průmyslová škola dopravní, a. s., Plzeňská 298/217a,
Praha 5
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:
l. Předseda Školské rady pan Mgr. Jindřich Spáčil přivítal přítomné a požádal
je o schválení programu.
2. Výroční zpráva za Školní rok 2019/2020 byla předložena s podrobným
komentářem ředitele školy Ing. Novotným. Jednotlivé dotazy členů školské
rady pak pan ředitel zodpověděl. Znění Výroční zprávy bylo schváleno
všemi přítomnými členy školské rady.
3. Školská rada projednala změny ve školním řádu, které se týkaly uzákonění
distanční výuky. Žáci jsou nově povinni se distanční výuky zúčastňovat.
Dále se jedná o organizaci výuky při zjištění nakažení covidem-l9,
organizaci karantény žáků, pedagogů a komunikaci s pracovníky hygieny.
4. Pan ředitel členy rady informoval o činnosti Školy, o školské problematice
během měsíce září.
5. Se zprávou o hospodaření školy za období od ledna 2020 do 31. sípna 2020
seznámil přítomné pan ředitel. Hospodaření školy skončilo k datu 31. 8.
2020 se ziskem cca 3 452 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.
6. V bodě různé
problematice:

Ing.

Novotný

informoval

školskou

radu

o

školní

· Zahájení školního roku 2020/2021 - celkem na škole studuje l 134
žáků denního studia a studia při zaměstnání.
- l-

·

Poděkování Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za
provedené opravy objektů, v současné době se provádí oprava střech
v objektu školy Motol.
· Ing. Novotný seznámil Školskou radu SPŠD, a.s.
se Strategickým plánem v letech 2020-2025.
· Žáci některých prvních ročníků se zúčastnili adaptačních pobytů ale
v omezeném rozsahu vzhledem hygienickým opatřením v září 2020.
· Žáci jsou zapojeni do Motivačního a absolventského programu, dále
i Stipendijního programu Dopravního podniku hlavního města
·

Prahy, a. s.
Byl ukončen projekt Šablony I, od 1.9.2019 začala realizace nově
schváleného projektu Šablony II zaměřené na vzdělávání pedagogů,
inovace výuky pomoc slabším žákům, ale vzhledem k
epidemiologické situaci byl tento projekt prodloužen do konce roku

·

·

2021.
Pilotní projekt oborů Autotronik a Mechanik elektrotechnik pro
NÚV -model L+H- možnost po 3.ročníku získat výuční list, po
4.ročníku maturitu, letos poprvé bylo umožněno složit výuční list
žákům z těchto oborů. Ze 44 žáků po složení závěrečných zkoušek
prospělo s vyznamenáním 8, prospělo 26 žáků a lOžáků neprospělo.
Personální problematika-přijati noví učitelé, nedostatek odborných
učitelů je řešeno pomocí odborníků z DPP, z praxe, bývalých
studentů a absolventů naší školy a externistů.

" ""' '"""°'"°:]5=""""'

Zapsala dne 6. 10. 2020 Mgr. ji:?",z°'hgť"Á
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