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Zápis ze Školské rady SPŠD a.s. 

 

 
Datum konání:  15. 2. 2022 

Místo konání:  Střední průmyslová škola dopravní, a. s. 

Plzeňská 298/217a, Praha 5 

 

Přítomni:   Mgr. Jindřich Spáčil 

        Mgr. Eva Horkelová, 

        pan Miroslav Olejník 

        Mgr. Zdeněk Vavřín 

                    Mgr. Zuzana Větrovcová 

 

Nedostavil se:  pan Pavel Kalaš 

  

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. Přítomní členové Školské rady vyslovili 

s navrženým programem jednomyslný souhlas. 

 

2. Pan Ing. Novotný přítomné seznámil s výsledkem hospodaření školy za rok 

2021. Hospodaření skončilo přebytkem 189,5 tis. Kč. Dále byl přítomným 

předložen návrh finančního plánu na rok 2022. Navrhovaný přebytek činí 

25 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že státní rozpočet je 1. čtvrtletí 2022 

v provizoriu, je možné, že dojde během tohoto období k mírné úpravě 

plánu. Je prioritou, aby škola hospodařila kladně. Jednotlivé dotazy členů 

Školské rady pan ředitel zodpověděl. Předložený návrh plánu byl schválen 

všemi přítomnými členy Školské rady. 

 

3. Dále pan Ing. Novotný přítomné seznámil se strategickým plánem školy 

s důrazem na zlepšení prostředí učeben, jejich vybavení a zaměření  

na maturitní a závěrečné zkoušky u posledních ročníků. Školská rada vzala 

tuto informaci na vědomí. 

 

4. Přítomní byli též seznámeni s aktuální školní problematikou, s opatřeními 

ke snížení nákazy covidem 19. Závěrem pan Ing. Novotný informoval  

o průběhu změny v obsazení postu ředitele školy k 1. 7. 2022.  

Ve výběrovém řízení byl komisí navržen za ředitele školy pan  

Ing. Lukáš Sobotka. Školská rada vzala tyto informace na vědomí. 
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5. V bodě různé pan Mgr. Spáčil informoval Školskou radu o školní 

problematice: 

 žáci jsou zapojeni do Motivačního, Absolventského i Stipendijního 

programu Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciová 

společnost, 

 Mgr. Spáčil se zajímal o průběh a zájem studentů a rodičů  

o dny otevřených dveří formou on – line, 

 dále byla řešena otázka zajištění vyučujících odborných předmětů, 

 pan Olejník připomněl nutnost řešení problému ohledně dalšího 

vzdělávání pracovníků DP v oboru zkráceného studia elektrikář –  

dle odpovědi ředitele školy bude výuka zajištěna od září 2022. 

                        

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

 

 

 

Správnost znění zápisu potvrzuje: 

 

 

 

 

 

Mgr. Jindřich Spáčil 

předseda Školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 15. 2. 2022 Mgr. Eva Horkelová 


