
Zápis ze školské rady

Datum konání: 16. 2. 2021
Místo konání: Zasedací místnost SPŠD, a. s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 "

Přítomni: Mgr. Jindřich Spáčil
Mgr. Eva Horkelová,
p. Pavel Kalaš
p. Miroslav Olejník

Omluveni: Mgr. Zdeněk Vavřín
Mgr. Zuzana Větrovcová

Host: Ing. František Novotný - ředitel školy

Školská rada projednala:

l. Přivítání členů nové školské rady ředitelem Školy Ing. Novotným.

2. Schválení programu jednání - přítomní členové školské rady vyslovili
s navrženým programem jednomyslný souhlas.

3. Školská rada schválila jednací řád, který je přílohou tohoto zápisu.
Ing. Novotný podal informaci o činnosti školské rady.

4. Volba předsedy školské rady. Předsedou byl zvolen jednomyslně pan
Mgr. Jindřich Spáčil, místopředsedkyní byla zvolena jednomyslně paní
Mgr. Eva Horkelová a zapisovatelkou byla pověřena Mgr. Eva Horkelová.

5. Pan Mgr. Spáčil se ujal vedení porady

6. Pan ředitel školy (ŘŠ) Ing. Novotný přednesl informaci o hospodaření školy
za rok 2020. Hospodaření Školy skončilo se ziskem 414 tis.. KČ. ŘŠ
podrobně informoval Členy školské rady o jednotlivých položkách nákladů
a výnosů. Školská rada vzala tuto informaci o hospodaření Školy za rok 2020
na vědomí.

7. Ing. Novotný předložil členům školské rady návrh rozpočtu Školy na rok
2021. Oproti roku 2020 zde došlo k navýšení nákladů především v oblasti
mzdových nákladů z důvodu navýšení platových tarifů ve školství o 4%.
Předpokládaný rozdíl mezi výnosy a náklady je 25 tis. KČ. Návrh rozpočtu
byl přítomnými členy jednomyslně schválen.



8. Ředitel Školy ing. Novotný informoval o problematice Školy:

· Zhodnotil dosažené výsledky za l. pololetí školního roku. Velkým
problémem je zavření škol a probíhající výuka distančním způsobem.
Zároveň Sr byla informována o úpravě hodin během distanČní
výuky - viz. Webové stránky Školy, o klasifikaci za l. pololetí
Školního roku 2020/21, o výchovném poradenství a konzultacích.

· ŘŠ sdělil informace o změnách v MZ a ZZ, o změnách přijímacího
řízení v tomto Školním roce.

· Školské radě byla předložena strategie školy na následující období -
Absolventský, motivační a studijní program ve spolupráci
s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s., příprava nového
projektu Erasmus plus, projekt šablony II a modernizace Školního
vybavení III, projekt č. 48 HMP.

9. Mgr. Spáčil informoval o aktivitách zřizovatele

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

Zapsala dne 16. 2. 2021, Mgr. Eva Horkelová , .·"

Zápis ověřuje Mgr. Jindřich Spáčil, předseda"'"'


