Zápis č. 1 ze školské rady konané dne 30. června 2015
Přítomni:

O. Jambor, A. Jašíková, Bc. Luska, Ing. Machač, P. Provazník, Ing. Štěpán

Hosté:

Mgr. Nataša Ungermannová

1. Ing. Machač byl zvolen jednomyslně předsedou školské rady.
2. Přítomní členové byli Ing. Machačem seznámeni s jednacím řádem rady školy a požádáni
o jeho případné doplnění a připomínky. Ing. Štěpán navrhuje zasílání materiálů i pozvánky
ve větším předstihu. Odsouhlasena změna – pozvánka a materiály budou zaslány 10 dní
předem e-mailovou poštou.
3. Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2014,
zprávu vzali na vědomí. Dále byli seznámeni s rozpočtem a finanční rozvahou na rok 2015 –
- předložené materiály všichni vzali bez připomínek na vědomí, nikdo nebyl proti. Ing. Štěpán
požaduje pro příští rok zaslat výroční zprávu v podrobnější formě - včetně rozvahy, bilance a
pohledávek.
4. Mgr. Ungermannová
Podala informace o přijímacím řízení na školní rok 2015/2016.
Bylo přihlášeno 118 žáků na obor vzdělání Stavebnictví, 32 žáků na obor vzdělání Technická
zařízení budov a 62 na obor vzdělání Technické lyceum.
Zápisové lístky odevzdalo a bylo přijato 121 žáků:
- Technické lyceum – 30
- Stavebnictví – 60
- Technická zařízení budov – 12
Tzn. od 1. září 2015 bude na škole jedna třída Technického lycea, dvě třídy Stavebnictví a
jedna kombinovaná třída ze žáků oboru vzdělání Stavebnictví i TZB.
Příští školní rok bychom rádi otevřeli jednu třídu oboru vzdělání zaměřeného na geodézii.
Kapacita školy je 600 žáků, od 1. září klesne naplněnost cca na 450 žáků.
Škola nabízela maturantům z ostatních středních škol dvouleté zkrácené studium v oboru
TZB – pro nedostatek zájemců nebylo studium otevřeno.
5. Ukázka maturitních prací včetně plakátů žáků třídy Technického lycea, které byly
v letošním školním roce zaměřeny na význačné architekty a jejich stavby v regionu.
6. Škola získala finanční prostředky na zateplení a výměnu vnějších výplní otvorů hlavní
budovy a pavilonech. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele.
7. Navrhovaná úprava školního řádu vyžaduje rozsáhlejší odborné konzultace – bude řešeno
později a podána informace.
Další jednání školské rady se uskuteční v říjnu 2015
Příloha:
Upravený jednací řád školské rady

Zapsala: A. Jašíková

