Zápis č.1/ 2008
ze zasedání Školské rady
Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101
ze dne 27. října 2008
Přítomni:

ing. Přívratský, ing. Fink, ing. Hůlek, Z. Knap, Mgr. Fibikarová,
ing. Vladislav Sauer, ředitel školy

Omluven:

MUDr. Vambera

Program jednání:
1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008
2. Přijímací řízení 2008/2009
3. Vzdělávací nabídka pro školní rok 2009/2010
4. Účast školy v projektech
5. Volby do nové školské rady
6. Různé

ad 1) Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2007/2008. Dokument bude projednán na pedagogické radě 30. 10. 2008 a bude zpřístupněn
veřejnosti na webových stránkách školy.
ad 2) Do prvních ročníků byli žáci přijati na základě prospěchu na závěrečném vysvědčení
v 8. ročníku a pololetním vysvědčení v 9. ročníku ZŠ. Všechny obory byly naplněny.
Možnost stipendia přilákala řadu zájemců o učební obor Nástrojař, třída byla naplněna na
maximální počet 34 žáků.
Ve školním roce 2008/2009 byly otevřeny celkem 4 třídy prvních ročníků čtyřletých
studijních oborů, celkem 3 třídy tříletých učebních oborů a 1 třída dvouletého nástavbového
studia.
ad 3) V příštím školním roce bude škola nabízet:
- tříleté učební obory: Elektrikář – slaboproud
Elektrikář – silnoproud
Nástrojař
Strojní mechanik
Všechny učební obory mají slíbenu finanční podporou žáků formou stipendia.
-

čtyřleté studijní obory s maturitou: Strojírenství – počítačová grafika
Elektronické počítačové systémy
Slaboproudá elektrotechnika
Metody a technika informační práce

-

dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů: Podnikání

Podaří-li se naplnit všechny obory, zvýší se počet tříd na škole na 26 a předpokládaný počet
žáků školy bude cca 660.

ad 4) Letos byl úspěšně ukončen projekt Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání
dospělých nazvaný „Další vzdělávání síťových specialistů“.
V rámci dotačních programů KUHK jsou realizovány:
- projekt „Řemeslo má zlaté dno – platilo dříve, platí i dnes“
- projekt „Simulace počítačových sítí – výchova ICT odborníků“
Probíhají kurzy v projektu Microsoft Partners in Learning pro další vzdělávání učitelů
v oblasti ICT.
ad 5) V listopadu uplyne tříleté funkční období činnosti školské rady.
Za účelem uskutečnění voleb členů školské rady ředitel zřídil tříčlenný přípravný výbor ve
složení: p. Kafka, ing. Řezníček a ing. Bartoníček. Volby se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2008
od 7:00 do 17:00. Rodiče žáků byli o volbách informováni v Informačním zpravodaji
vydaném v září 2008.
ad6) Ředitel školy informoval o pracích souvisejících se vznikem Centra dalšího odborného
vzdělávání v elektrotechnice a ICT – rekonstrukce a dostavba budovy Horská 618.
- SPŠ byla spolu s dalšími 4 školami v rámci Královehradeckého kraje vybrána jako
místo Centra – v případě SPŠ zaměření v elektrotechnice a informačních a
komunikačních technologií.
- Je připravena projektová dokumentace k výstavbě.
- Vznik Centra je podporován představiteli města i významnými firmami našeho
regionu.
- Jedná se o investice v celkové výši 120 milionů Kč.
- K definitivnímu rozhodnutí o výstavbě dojde v polovině února 2009.
- Bude-li stavba realizována, bude nutné v červenci 2009 přestěhovat kompletní
vybavení budovy Horská 618 do pronajatých prostor ve Školní ulici (dohoda se ZŠ
Kpt. Jaroše). Během příštího školního roku bude výuka u učebních oborů Elektrikář –
slaboproud, Elektrikář – silnoproud, u studijního oboru Metody a technika informační
práce a u nástavbového studia Podnikání probíhat v těchto pronajatých prostorách.
Centrum bude otevřeno a výuka zahájena 1. září 2010.
V Trutnově dne 24. října 2008
Předseda:
Tajemník:
Členové rady:

