Zápis z jednání Školské rady dne 16. 10. 2018
Přítomni: Ing. M. Vorel, Mgr. Jitka Kolářová, RNDr. Lucie Benešová,
Ing. D. Boušová, J. Růžička, P. Kozel
Nepřítomen: J. Slezák

Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy školy
2. Investiční záměry školy
3. Současné složení ŠR
4. Různé
1. Ředitel školy Ing. Milan Vorel seznámil členy ŠR s Výroční zprávou školy za školní rok
2017/18:
 základní údaje o hospodaření školy, rozbor hospodaření v doplňkové činnosti
 výsledky maturitních zkoušek a závěrečných učňovských zkoušek,
informace o výsledcích vzdělávání žáků, opravných a doplňkových zkouškách,
příčinách úbytků žáků
 výsledky přijímacího řízení, skladba vzdělávacích oborů, naplněnost oborů a tříd
 výhled počtu tříd v jednotlivých oborech pro následující školní rok
 soutěže a spolupráce s jinými školami a institucemi
 certifikace CISKO, ECDL
 mimoškolní aktivity žáků – besedy, exkurze, sportovní akce, vzdělávací a kulturní
akce
 rozbor účasti a umístění žáků školy v soutěžích, úspěchy školy v soutěži
Automechanik Junior
 kvalifikační a věková struktura pracovníků školy
 zapojení pracovníků školy na projektech a grantech
 další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, certifikace ECDL,
AutoKelly, Porsche Praha aj.
 informace o využití kapacity domova mládeže
 kontakty školy s firmami a odbornými pracovišti
Přítomní členové ŠR Výroční zprávu školy schválili.

2. Investiční záměry školy
Ředitel školy informoval o nejdůležitějších investičních akcích:
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OP Desná – odkanalizování objektu
Polytechnická hnízda
Centra interaktivní výuky
Vybavení učeben a laboratoří
Datové úložiště
Mycí centrum
Posilovna SŠAI i DM

3. Změny ve složení ŠR:
 Rada HMP 18. 9. 2018 jmenovala do ŠR SŠAI paní Mgr. Jitku Kolářovou,
místostarostku Prahy 15.
 Ředitel školy v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady jmenoval
ke dni 16. 10. 2018 členy školské rady – zástupce za neplnoleté žáky RNDr. Lucii
Benešovou a za plnoleté žáky Petra Kozla ze třídy P 1. A. Zároveň děkujeme za
spolupráci panu Ing. Pavlu Kofroňovi, kterému skončilo funkční období.
4. Různé
 Ředitel školy informoval o průběhu oslav 60. výročí založení naší školy.
 Diskutována problematika personálního zajištění výuky. Konstatováno, že zajistit
zejména některé aprobace je velmi nesnadné. (Aktuálně naší škole chybí učitel
IT – výzva k pomoci najít vhodného učitele.)
 Paní RNDr. Benešová vznesla připomínku ohledně webových stránek školy,
shledává je méně přehlednými a také někdy chybí čerstvé informace. Ředitel
školy sdělil, že v této věci koná a stránky školy doznají změn.
 Ředitel školy informoval o stáži tureckých studentů v rámci programu Erasmus.
 Členové ŠR se shodli, že příští zasedání proběhne v prostorách OP Libuš.

16. 10. 2018
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Zapsala: Ing. D. Boušová
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