
 

 

Zápis ze zasedání školské rady dne 9.4.2008 
 
Přítomni: Ing. Boušová, Mgr. Dragula, Dr. Štiková, p. Šebelka, 
                Ing. Třeštík, Ing. Vorel 
 
Omluven: p. Novák 
 
Program: 1. Hospodaření školy v roce 2008 
                2. Rozpočet pro rok 2008 
                3. Rozpočtové priority 
                4. Vyjádření ke ŠVP 
                5. Konec funkčního období ŠR 
                6. Různé 
 

1. Ředitel školy informoval o hospodaření školy v minulém kalendářním roce. ŠR nemá k hospodaření 
školy výhrady. 

2. Rozpočet pro tento rok bere na vědomí s výhradami, podle názoru ŠR současný normativ na žáka 
(zejména v oboru informační technologie) nezohledňuje náročnost přípravy studentů a omezuje kvalitní 
realizaci ŠVP. 

3. Vzhledem k uzavření domova mládeže k 30. 6. 2008 a nezbytnosti zabezpečení veškerého sociálního 
zázemí výuky pro žáky v rekonstruovaných dílnách, ŠR považuje za nutné realizovat rekonstrukci 
víceúčelového administrativního objektu Dobronická 7, Praha 4 – Libuš. 
Podán operační program Státního fondu životního prostředí na výměnu okem a zateplení fasády školy. 
Další rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy. 
Zpevnění svahu naproti východní části budovy SOŠ a SOU. 
Výměna osvětlovacích těles. 

4. ŠR byla seznámena ze zpracovanými ŠVP pro obor mechanik opravář motorových vozidel a bude se 
vyjadřovat k tvorbě ŠVP pro ostatní obory, případně jejich následnému uskutečňování. 

     5.  Na konci tohoto školního roku skončí členům ŠR funkční období: 
 
                Členové ŠR byly zvoleni nebo jmenováni takto: 
           Ing. Boušová                   12. 4. 05 
           p. Novák                          12. 4. 05 
           Mgr. Dragula                     2. 5. 05 
           p. Šebelka                        19. 4. 07 (končí studium) 
           Dr. Štiková                         7. 6. 05 
           Ing. Třeštík                       12. 4. 07 
           Za volbu členů ŠR pro následující funkční období odpovídá 
           Ing. Boušová. 
 
     6.  Soutěž Automechanik junior. Finále v letošním školním roce   
          pořádá naše SOŠ a SOU. 
          Koncepce zlepšení výuky informačních technologií. 
          ŠR hodnotí pozitivně pracovní úsilí učitelů a ostatních   
          zaměstnanců školy, přes zvyšující se kvalitu a náročnost práce  
          dochází však  k reálnímu poklesu mezd pracovníků školy. 
 
 
9.4.2008 Ing. D. Boušová 

místopředsedkyně ŠR                       


