Zápis č. 1/2013
ze zasedání Školské rady
Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101
ze dne 21. října 2013
Přítomni:

ing. P. Přívratský, MUDr. J. Vambera, J. Kunová, J. Rischawy,
ing. M. Fink, Mgr. Š. Fibikarová

Hosté:

ing. Vladislav Sauer, ředitel školy

Program jednání:
1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013
2. Projednání a schválení novelizovaného Školního řádu – ON A7/2013
3. Informace o přijímacím řízení 2013/2014
4. Informace o vzdělávací nabídce školy pro školní rok 2014/2015
5. Různé (aktivity školy pro získání žáků, účast školy v projektech a čerpání prostředků z ESF,
atd.)
ad 1)
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013.
Dokument bude projednán na pedagogické radě 22. 10. 2013 a bude zpřístupněn veřejnosti na
webových stránkách školy.
ad2)
Školská rada projednala a schválila organizační normu A7/2013 – Školní řád. Jedná se o novelizaci
školního řádu ze dne 22. 10. 2009. Dokument bude následně projednán a schválen na pedagogické
radě 22. 10. 2013 a bude zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách školy. Žáci budou se Školním
řádem seznámeni svými třídními učiteli.
ad 3)
Do prvních ročníků byli žáci přijati na základě výsledků přijímacích zkoušek a prospěchu na
závěrečném vysvědčení v 8. ročníku a pololetním vysvědčení v 9. ročníku ZŠ. Ve školním roce
2013/2014 byly otevřeny 3 třídy prvních ročníků čtyřletých studijních oborů (třída 1.ITS je
dvouoborová), 3 třídy tříletých učebních oborů a 1 třída nástavbového studia. K 30. 9. 2013 bylo do
prvního ročníku přijato celkem 182 žáků (87 žáků ve čtyřech studijních oborech, 65 žáků ve třech
učebních oborech a 30 žáků nástavbového studia).
ad 4)
Pro školní rok 2014/2015 zůstává vzdělávací nabídka stejná. Škola bude nabízet:
- tříleté učební obory: Elektrikář – slaboproud
Elektrikář – silnoproud
Nástrojař
Strojní mechanik
-

čtyřleté studijní obory s maturitou:

Strojírenství – počítačová grafika
Elektronické počítačové systémy
Slaboproudá elektrotechnika
Informační technologie a management

ad 5)
Ředitel školy informoval o účasti školy v projektech:
a) V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
• „Počítačové sítě ve škole“ ve finanční výši 2 365 385,- Kč z prostředků ESF a státního rozpočtu
ČR (období realizace říjen 2011 - prosinec 2012). Projekt je zaměřen na další vzdělávání
pedagogických pracovníků základních a středních škol Královéhradeckého kraje. V rámci
projektu budou výukové materiály Cisco Networking Academy doplněny a upraveny pro
podmínky výuky a využití počítačových sítí ve školách. Do projektu je zapojeno 22 pracovníků
základních a středních škol Královéhradeckého kraje,
• „Technika řemeslo“ ve finanční výši 4 694 397,- Kč z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
(období realizace leden 2012 - prosinec 2014). Projekt navazuje na aktivity v předchozím
projektu „ICT a nové technologie ve výuce“.
• „Moderní výuka praktických znalostí“ ve finanční výši 3 386 767,65 Kč z prostředků ESF a
státního rozpočtu ČR (období realizace leden 2013 – únor 2015). Projekt vhodně doplňuje
ostatní projekty,
• „Inovace výuky na SPŠ Trutnov“ ve finanční výši 1 732 600,- Kč z prostředků ESF a státního
rozpočtu ČF (období realizace duben 2012 – březen 2014). Projekt je realizován v oblasti
podpory 1.5 programu „EU peníze středním školám“.
b) Projekty Královéhradeckého kraje:
• v rámci ROP NUTS II Severovýchod „Podpora praktické výuky technických oborů na střední
škole - SPŠ Trutnov“. Celkové plánované výdaje projektu činí Kč 39 978 464,-. Přípravu
a následnou realizaci projektu zajišťuje Centrum EP, příspěvková organizace
Královéhradeckého kraje. Ukončení realizace projektu se předpokládá k 31. 8. 2014,
• „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
Královéhradeckého kraje“ s cílem zavedení systému pro hodnocení kvality vzdělávání škol.
Projekt probíhal od ledna 2011 a byl ukončen 28. 8. 2012 závěrečnou konferencí. Na základě
zpracované „Zprávy o hodnocení kvality“ zde bylo deklarováno zavedení systému
„managementu kvality“ od 1. 9. 2012 ve škole.
Ředitel školy informoval o aktivitách školy pro získání žáků:
Škola se zúčastnila výstavy středních škol 15. a 16. 10. 2013 v Národním domě v Trutnově, vydává
informační zpravodaj pro žáky 9. ročníku ZŠ (s informacemi o škole, vzdělávací nabídce,
o podmínkách studia, o možnostech uplatnění studentů po ukončení školy), prezentuje se v tisku
i rozhlase, organizuje exkurze žáků ZŠ do školy. Tyto činnosti hradí zejména z prostředků získaných
v rámci účasti školy v projektech. Svoji činnost představí veřejnosti na Dnech otevřených dveří –
v sobotu 19. 10. 2013 a 23. 11. 2013.
V Trutnově dne 31. října 2013
Předseda:
Tajemník:

