Zápis č. 1/2017
ze zasedání Školské rady
Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101
ze dne 20. února 2017
Přítomni:

Ing. Jiří Franc, Bc. Hana Mlynářová, Iva Krátká, Ing. Milan Fink, Mgr. Šárka Fibikarová

Nepřítomen:

Jiří Gangur

Host:

Ing. Vladislav Sauer, ředitel školy

Program jednání:
1. Projednání a schválení novelizace školního řádu
2. Informace o výsledcích komplexní inspekce ze strany ČŠI
3. Informace o výsledku doplňujících voleb do školské rady
4. Různé
ad 1)
Školská rada projednala a schválila Školní řád – organizační norma A1/2017. Dokument byl projednán
a schválen na pedagogické radě 26. 1. 2017. Novelizaci si vyžádala změna způsobu zapisování hodnocení
žáků, absence žáků, informování žáků a zákonných zástupců v souvislosti se zavedením elektronického
informačního systému. Na doporučení pracovníků ČŠI došlo k doplnění kapitoly IV., odst. G – Komisionální
zkoušky a kapitoly VII. – Provoz a vnitřní režim školy.
ad 2)
Ředitel školy informoval členy školské rady o výsledcích komplexní inspekce ze strany ČŠI ve dnech
10.-12. 1. 2017.
ČŠI kladně hodnotí, že došlo od poslední návštěvy v roce 2012 k výraznému zkvalitnění materiálně
technických podmínek školy. Uskutečnila se rekonstrukce dvou budov teoretického vyučování a celková
modernizace odborného pracoviště pro praktickou výuku. Zabezpečení vstupu všech budov školy bylo
doplněno elektronickým systémem s využitím čipů pro všechny žáky a pedagogy.
Za silné stránky školy ČŠI považuje:
• Jasně formulovaná vize rozvoje školy
• Vysoká uplatnitelnost absolventů na trhu práce
• Nadprůměrné materiální a technické zázemí školy v oblasti odborného vzdělávání
• Sestavené a zpřístupněné digitální učební materiály
• Cílená podpora žáků k účasti v odborných soutěžích, soustavná spolupráce se sociálními partnery
ve výrobní a podnikatelské sféře
Za slabé stránky školy ČŠI považuje:
• Zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a uplatňování podpůrných opatření
ad 3)
Doplňující volby do školské rady proběhly v pátek 2. prosince 2016. Novým členem za zletilé žáky a zákonné
zástupce nezletilých žáků je paní Iva Krátká.
ad4)
Ředitel školy informoval o návštěvě Mgr. Berdychové, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
zodpovědné za oblast školství – investice a rozvoj.
V Trutnově dne 20. února 2017
Předseda:
Tajemník:

