ŠKOLSKÁ RADA PŘI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE
elektrotechniky a informatiky, Ostrava
Ostrava-Moravská Ostrava, Kratochvílova 7

Zápis z jednání školské rady, které se konalo dne 27. 2. 2012
1. Prezence:
- jednání se zúčastnili členové školské rady:
Prof. Ing. Petr Chlebiš,
Ing. Pavlína Pavlová, Ing. Ladislav Hvízdák
- jednání se jako hosté zúčastnili:
Ing. Jaroslav Král – ředitel školy - jako host
- z jednání omluveni:
CSc., Ing. Jan Svoboda, Ing. Vladimíra Klausová, Ing. Jan Patschka
2. Program jednání:
2.1. seznámení s rozborem hospodaření školy za rok 2011
2.2. projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2012
2.3. informace o změnách ve školské legislativě
2.4. příprava doplňujících voleb do ŠR
2.5. Koncepční záměry školy – náměty, návrhy
2.6. Různé
3. Záznam obsahu jednání a usnesení:
ad 2.1.
- Bc. Valachová seznámila přítomné s hospodářskými výsledky a Výroční
zprávou – rozborem hospodaření za rok 2012
- školská rada vzala na vědomí
ad 2.2.

- Bc. Valachová předložila návrh rozpočtu na rok 2012
- školská rada projednala a vzala na vědomí

ad 2.3.

- Ing. Král informoval o změnách ve školské legislativě
zákony č. 561/2004 Sb., 564/2006 Sb., zásady o zřizování školských rad
- školská rada vzala na vědomí

ad 2.4.

- příprava voleb 2 členů z řad rodičů, důvod:
Ing. Klausová – ztráta mandátu (syn ukončil studium)
Ing. Patschka – střet zájmů (rodič a současně pedagog školy)
- informace na třídních schůzkách 21. 3., zveřejnění kandidátky na internet,
volby proběhnou v září 2012
- školská rada projednala, volby připraví ředitel školy

ad 2.5.

- Ing. Král seznámil přítomné s koncepčními záměry rozvoje školy:
* evaluace ŠVP – vstup do 4. ročníku ve šk.r. 2012/13
* posílení hodin. dotace CJL ve 2. a 3. roč.
* posílení souvislé praxe ve 3. ročnících na 3 týdny
* lyžařský výcvikový kurz
* optimalizace škol – SPŠei + SŠ NH = od 1. 9. 2012 „přestup“ 62 žáků
* koncepční záměry pro využití tech. prostř. – odb. uč. Mechatroniky + Cisco;
zaměření oborů Informační technologie + Elektrotechnika
- školská rada vzala na vědomí – bez námitek a dalších podnětů

Prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
předseda školské rady

