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Zápis č. 4/2022 

z jednání školské rady  

Střední průmyslové školy dopravní, a.s. 

konaného dne 4. 10. 2022 

 

Místo jednání: zasedací místnost SPŠD, Plzeňská 298/217a, Praha 5  

Doba jednání: 15:30 – 17:00 hod. 

Přítomni: Mgr. Jindřich Spáčil – předseda školské rady  

Mgr. Eva Horkelová – místopředsedkyně školské rady 

Mgr. Zdeněk Vavřín 

pan Miroslav Olejník 

Přizvání: 

Omluveni: 

Ing. Lukáš Sobotka – ředitel školy 

Mgr. Zuzana Větrovcová 

pan Pavel Kalaš 

 

Mgr. Jindřich Spáčil, předseda školské rady (dále jen P-ŠR) zahájil v 15:30 hodin 4. jednání 

školské rady Střední průmyslové školy dopravní, a. s. (dále jen ŠR) v jejím funkčním období.  

Prohlásil, že je ŠR usnášení schopná. 

 
 
Program jednání: 
 
1. Úvod 
2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022  
3. Změna č. 3 školnímu řádu SPŠD z 26. 8. 2019 
4. Seznámení se změnami školských vzdělávacích programů 
5. Výsledky hospodaření školy za 1. až 8. 2022 
6. Informace ředitele o činnosti školy: 

 zahájení školního roku 2022/2023 - přehled počtu žáků, 

 seznámení s koncepcí, vizí a strategií školy, 

 seznámení s aktualizací Stanov SPŠD, 

 seznámení s aktualizací organizačního a podpisového řádu, 

 problematika GDPR a PPTČ, 

 spolupráce s Akademií řemesel, 

 výměna světel za koncová LED světla, 

 oprava podlah v objektu Košíře. 
7. Různé 

 
 
Na jednání ŠR byl přizván nově jmenovaný ředitel školy pan Ing. Lukáš Sobotka, který se 
členům školské rady představil. 
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1. Úvod  

 
Předseda ŠR pan Mgr. Jindřich Spáčil přivítal přítomné a požádal je o schválení 
programu. Přítomní členové školské rady vyslovili s navrženým programem 
jednomyslný souhlas. 

(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 
 
 

 
2. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022  

 
Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 byla předložena s podrobným komentářem 
ředitele školy Ing. Sobotkou. Jednotlivé dotazy členů školské rady pan ředitel 
zodpověděl. Znění Výroční zprávy bylo schváleno všemi přítomnými členy školské 
rady. 

(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 
 

 
3. Změna č. 3 školnímu řádu SPŠD z 26. 8. 2019 

 
Členové školské rady byli seznámeni se změnou č. 3 školního řádu SPŠD, jedná se  
o kapitolu II. 2. 3 Celkové hodnocení žáka bod 5, písmeno a) a vyslovili jednomyslný 
souhlas. 

(4 pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 
 
 

4. Změny ve školských vzdělávacích programech 
 
Ředitel Ing. Lukáš Sobotka seznámil ŠR s navrhovanými změnami ve školských 
vzdělávacích programech a odpověděl jim na doplňující otázky. Členové ŠR neměli 
žádné připomínky k těmto návrhům. 
 
 

 
5. Výsledky hospodaření SPŠD za období leden – srpen 2022 

 
Členové ŠR byli seznámeni s výsledky hospodaření SPŠD za období leden – srpen 
2022. Ředitel školy Ing. Lukáš Sobotka podrobně informoval členy školské rady  
o jednotlivých položkách nákladů a výnosů a zároveň nastínil prognózu hospodaření 
SPŠD do konce kalendářního roku 2022. Školská rada vzala tuto informaci  
o hospodaření na vědomí. 
 
 

6. Informace ředitele o činnosti školy  
 

Ředitel školy pan Ing. Lukáš Sobotka seznámil členy ŠR s novou  koncepcí, vizí a 
strategií školy. V rámci organizační změny v SPŠD ředitel předložil nové organizační 
schéma SPŠD, nový organizační a podpisový řád. Informoval o změně předsedy 
skupiny řešící PPTČ a o plánovaném výběrovém řízení na pověřence GDPR 
specializujícím se na problematiku školství.  
Školské radě byla k nahlédnutí předložena schválená aktualizace stanov SPŠD. 
Dále ředitel členy ŠR informoval o nákupu lakovacího boxu a o opravách podlah 
v objektu školy v Košířích, kde probíhá výuka odborného výcviku. 

Škola v nejbližší době v rámci úspory elektrické energie plánuje vyměnit ve všech 
svých objektech za koncová LED světla. 
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V září 2022 byl v SPŠD zahájen pilotní kurz ve spolupráci s Akademií řemesel.  
10 účastníků tohoto kurzu bude proškoleno na profesní kvalifikaci elektrikář 
silnoproud. 1. polovina výuky bude probíhat v prostorách Akademie řemesel a 
následně, po vybavení školních dílen SPŠD (dle hodnotících standardů příslušné 
kvalifikace), se 2. polovina výuky přesune do prostor SPŠD. Účastníci tohoto kurzu 
budou uchazeči o zaměstnání v oboru elektrikář. 
SPŠD tato forma výuky profesních kvalifikací v budoucnu zajistí pružnou reakci  
na personální požadavky ze strany DPP.  
Školská rada byla informováno o podání žádosti na školský rejstřík o přeskupení míst 
v jednotlivých oborech SPŠD. 
Ředitel SPŠD seznámil členy ŠR s výsledky přijímacího řízení pro školní rok                    
2022-23, které jsou velice dobré. 
Členové ŠR všechny tyto informace vzali na vědomí. Řediteli školy kladli doplňující 
otázky ke školní problematice. K probrané tématice neměli žádné připomínky. 

 
 

7. Mgr. Spáčil poděkoval řediteli SPŠD panu Ing. Lukášovi Sobotkovi za připravené 
materiály.  

 
 

 
 
 
 
Správnost znění zápisu potvrzuje předseda školské rady pan Mgr. Jindřich Spáčil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 4. 10. 2022 Andrea Svobodová, DiS. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 


