
Zápis z 6. jednání školské rady SPŠD, a.s. 

 

Datum konání: 20. 2. 2018 

 

Místo konání: zasedací místnost SPŠD, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 

 

Přítomni:  Mgr. Jindřich Spáčil, Mgr. Zdeněk Vavřín, paní Kollová, paní 

Řeháková, Mgr. Zahrádková 

Přizván:                       Ing. František Novotný – ředitel školy 

Omluveni:   Mgr. Větrovcová - nemoc 

 

Školská rada projednala: 

 

1. První jednání školské rady zahájil přítomný p. Novotný. Seznámil přítomné 

s programem jednání. 

 

2. Školská rada zvolila předsedu, místopředsedkyni a zapisovatele školské rady (dále jen 

ŠR). 

Do funkce předsedy ŠR byl navržen p. Mgr. Spáčil. Volba 5-0-0 (pro, zdržel se-proti). 

Pan Spáčil byl zvolen předsedou. 

Do funkce místopředsedkyně a zapisovatelky byla navržena paní Mgr. Zahrádková. 

Volba 5-0-0. Paní Zahrádková byla zvolena místopředsedkyní ŠR a zapisovatelkou. 

Oba jmenovaní členové své funkce přijali. 

 

3. Jednání se ujal nově zvolený předseda p. Spáčil. Následně bylo předloženo ke schválení 

znění jednacího řádu školské rady SPŠD, a.s. Volba 5-0-0. Znění jednacího řádu bylo 

přijato, je přílohou zápisu. 

 

4. Schválení programu jednání – členové školské rady vyslovili s navrženým programem 

jednomyslný souhlas. 

 

5.   Zpráva ředitele školy Ing. Novotného o hospodaření školy za rok 2017. Hospodaření 

školy skončilo se ziskem cca 276 tis. Kč. Ing. Novotný podrobně informoval členy 

školské rady o jednotlivých položkách nákladů a výnosů. Školská rada vzala tuto 

informaci o hospodaření školy za rok 2017 na vědomí. 



 

6.   Ing. Novotný podal členům školské rady informace o finančním plánu na rok 2018. 

Největší položku tvoří mzdové náklady a s tím související zdravotní a sociální pojištění.  

Školská rada schválila, volba 5-0-0,  návrh finančního plánu na rok 2018 jednomyslně. 

Návrh finančního plánu je přiložen. 

 

7.  Školská rada byla seznámena s položkovým plánem na rok 2018 (nejvíce oblast ICT – 

nové nákupy, prodloužení licencí, atd.) a se strategickým plánem školy v období 2018-

2022. 

 

8.  Ředitel školy Ing. Novotný informoval o školské problematice: 

 

 Materiální zabezpečení školy 

 Zhodnocení dosažené výsledky za 1. pololetí školního roku. Současný stav žáků  

k 31. 1. 2018 činil: denní studium 803, dálkové 66 a zkrácená forma studia 109 

žáků. 

 Personální problematika SPŠD 

 Maturitní zkoušky - intenzivní příprava žáků – konány maturity nanečisto a další 

průběžné testování, doučování, konzultační hodiny 

 Závěrečné zkoušky – v prosinci 2017 proběhly stanovené závěrečné zkoušky  

 Příprava na přijímací zkoušky – zkoušky nanečisto (soboty, dny v týdnu) 

 Spolupráce s DPP - Praxe žáků v DPP, motivační program pro absolventy, stáže 

pedagogů v DPP, stipendijní program pro studenty SPŠD 

 Projekty – přípravy a realizace investičního projektu PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 

(schváleno) 

 Probíhá spolupráce naší školy s Drážďanským dopravním podnikem, tureckou 

školou zabývající se dopravou, spolupráce se školou z Polska – Bieli Stok. 

 Program Erasmus + 

 Zapojení do práce na šablonách (inkluze, tandemová výuka, čtenářská 

gramotnost, apod.). 

 U některých odborných předmětů výuka v angličtině. 

 Otevření nových dílen v Hostivaři 

 Polytechnická hnízda – kroužky pro žáky ZŠ 

 Spolupráce s dopravní a strojní fakultou ČVUT pokračuje 

 Nově otevřené dílny v prostorách hostivařských dílen 



 Dny volna 30. 4. a 7. 5. Informace o pomoci DPP organizováním dopravního 

průzkumu. 

 

10. Mgr. Spáčil informoval o aktivitách zřizovatele. 

11.  V různém odpověděl p. Novotný na dotaz paní Řehákové, proč není vyučován druhý 

cizí jazyk po celou dobu studia. N: „celková hodinová dotace je omezena týdenní max. 

dobou 35 vyučovacích hodin, přitom se klade důraz na zvýšenou výuku odborného 

výcviku, žáci si mohou udělat ve třetím ročníku výuční list a prioritně na posílení hodin 

maturitních předmětů. V případě zájmu aspoň deseti žáků, škola nabízí výuku mimo 

rámec školní povinné vyučovací doby“. 

 

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

 

 

Dne 20. 2. 2018 zapsala Mgr. Lenka Zahrádková 


