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

Zápis z jednání školské rady, které se konalo dne 11. 10. 2017
1. Prezence:
- jednání se zúčastnili členové školské rady:
Ing. Petr Schaffartzik, Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Ing. Pavlína Pavlová, Mgr. Denisa Zelenková
Ivana Fanfarová, Světlana Lichnovská
-

jednání se dále zúčastnil a 1. jednání ŠR svolal:
Ing. Jaroslav Král – ředitel školy

2. Program jednání:
2.1 Zvolení předsedy školské rady a stanovení jednacího řádu
2.2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za šk.r. 2016/17
2.3. Projednání a schválení dodatku školního řádu
2.4 Seznámení s plánem práce na šk. r. 2017/18
2.5. Informace o změnách ve školské legislativě
2.6. Různé, diskuse
3. Záznam obsahu jednání a usnesení:
ad 2.1
Ing. Král
- předány jmenovací dekrety členům ŠR z řad zákon. zástupců žáků a pedag. zaměst.
- funkční období ŠR 3 roky = 2017 – 2020
- předložen program jednání ŠR – 2x ročně
- výzva ke zvolení předsedy a místopředsedy ŠR
- předsedou školské rady zvolena všemi hlasy Ivana Fanfarová
- místopředsedou školské rady zvolen všemi hlasy Ing. Petr Schaffartzik
- stanovení jednacího řádu – vyplývá ze Zásad Kraje
- podepsán s platností od 11. 10. 2017
ad 2.2
Ing. Král
- seznámení s hlavními kapitolami výroční zprávy – povinnými údaji dle vyhl. 15/2005 Sb.:
- charakteristika školy, počty žáků, obory vzdělání
- personální zabezpečení činnosti školy
- přijímací řízení
- výsledky vzdělávání žáků (zhodnocení klasif. období, maturit a testování žáků)
- plnění úkolů školy (koncepční záměry, autoevaluace, plnění cílů, ...)
- další vzdělávání zaměstnanců
- aktivity školy (přehled aktivit v průběhu šk.r., soutěže, projekty, ...)
- spolupráce školy (RR, ŠR, ČMOS, organizace, ...)
- správní řízení, inspekční činnost
- hospodaření školy – základní údaje
- přílohová část – 29 příloh (statistiky, organizace šk.r., zprávy předmětových komisí, ...)
- výroční zpráva bude zveřejněna na webu školy a odevzdána zřizovateli
školská rada projednala a schválila bez výhrad
(schváleno všemi hlasy přítomných členů)
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ad 2.3
Ing. Král
- předložen dodatek č. 2 Školního řádu SPŠei:
- úprava části V. „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, čl. 9 „Výchovná
opatření“ (definice zvláště závažného porušení povinností, oznamovací povinnost školy
příslušným orgánům)
školská rada projednala a schválila bez výhrad – účinnost dodatku od 12. 10. 2017
(schváleno všemi hlasy přítomných členů)
ad 2.4
Ing. Král
- seznámení se strukturou ročního plánu práce
- dlouhodobé cíle + cíle na šk. r. 2017/18
- organizace školního roku (zveřejněna i na webu školy)
školská rada vzala na vědomí
ad 2.5
Ing. Král
- inkluzivní vzdělávání, podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- změna financování školství (v připomínkovém řízení)
školská rada vzala na vědomí
ad 2.6
Ing. Král
- práce Asociace středních škol (CZESHA):
- informace z posledního celostátního jednání asociace
- ochrana osobních údajů:
- úprava zák. 101/2000 Sb., v přípravě metodický materiál pro školy, určení pověřence pro
ochranu os. údajů, ...
Diskuse:
- ochrana osobních údajů

Ivana Fanfarová
předseda školské rady
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