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Zápis jednání školské rady 21.11. 2012
Přítomni: Klein, Ph.D., Ing. Vonka, Mgr. Černá, p.Durlin, Mgr. Neustupa, Mgr. Novák,
p.Tlapák, Ing. Chvalina,
Omluveni: Dvořák Petr
Hosté: Mgr. Bc. Mareš, Mgr. Valášek, Ing. Sekal, Bc. Tůma
•
•
•
•

Uvítání ředitele školy
Představení členů školské rady
Volba předsedy školské rady
- provedena volba předsedy a místopředsedy školské rady, předsedou byl zvolen V.
Klein, Ph.D., místopředsedou byl zvolen P. Durlin.
Informace vedení
Ředitel školy a jeho zástupci informovali členy školské rady o těchto záležitostech:
1. Stávající stav školy – střediska, výuka, praxe, využití prostor a potenciálu,
spolupráce s jinými SŠ, pronájem prostor
2. Zákonné normy – školský zákon + vyhláška MZ
3. Technické a odborné vzdělávání – MZ, NZZ, Asociace, profesní sdružení,
4. Školní řád – od 1. února 2012 připomínkové řízení do 10. 12.
5. Výhled do budoucna – dlouhodobý záměr školy, 2013, podíl pracovníků
(provoz, komise, vedení…)
6. Oborová skladba – trendy, záměry
7. Personální zabezpečení (s tím spojené finance) – provoz, výuka, nadúvazkové
hodiny
8. Kolektivní smlouva a pravidla pro čerpání FKSP
9. Získání titulu Páteřní škola Ústeckého kraje, získání titulu Fakultní škola
ČVUT a zapojení do soutěže Dobrá škola.

•
•
•
•
•

Informace o projektech realizovaných školou
- v současnosti škola realizuje čtyři projekty v rámci OPVK v celkové hodnotě cca 11
milionů korun
Výroční zpráva
- obě střediska zpracovala zprávy za uplynulý školní rok, jako právní subjekty do 31. 08.
2012
Personální a mzdové informace
- při předpokládaném náboru žáků dle statistiky z minulých let, by nemělo v roce 2013
dojít k propouštění zaměstnanců
Spolupráce s rodiči
- na obou střediscích fungují organizace sdružující rodiče a přátele školy
- (Resslova - o. p. s. Technik budoucnosti, Stříbrníky – Unie rodičů )
Různé – diskuze
- v rámci diskuze zazněly podnětné návrhy k provozu, využití prostor školy a propagaci
školy
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Závěry jednání:
1.

Předsedou školské rady byl zvolen Ing. V. Klein, Ph.D.,
místopředsedou byl zvolen P. Durlin.
2. Školská rada doporučuje: - podrobit logo školy odborné diskuzi a přepracovat dle
připomínek, návrh zaslat členům ŠR do 15. 1edna 2013,
- průběžně informovat ŠR o hlavních aktivitách školy,
- řediteli školy svolat další jednání po dohodě s předsedou ŠR,
předpokládaný termín konání ve druhé polovině února.

3. Školská rada schvaluje: - výroční zprávy jednotlivých středisek
- školní řád ve stávajícím znění

V Ústí nad Labem dne 21. listopadu 2012

Vít Klein, Ph.D.
předseda školské rady

