Zápis ze zasedání Školské rady dne 21. 3. 2011
Přítomni: Ing. D. Boušová, p. I. Chvátal, p. Š. Janů,
p. J. Růžička, Dr. M. Štiková, Ing. P. Třeštík,
Ing. Vorel - ředitel školy
Omluveni: p. Minařík
Program: 1. Hospodaření školy v roce 2010
2. Rozpočet pro rok 2011, rozpočtové priority
3. Přijímací řízení pro školní rok 2011/12
4. Projednání ŠVP
5. Řešení ukončení Domova mládeže
6. Schválení Metodického listu projednávání a řešení absencí žáků
7. Konec funkčního období ŠR, volby a jmenování do nové rady
1. Ředitel školy informoval o hospodaření školy v minulém kalendářním
roce. ŠR vzala výsledky hospodaření školy na vědomí a nemá k nim
námitky.
2. Rozpočtové priority pro rok 2011:
 realizace dostavby domova mládeže, sociálního zázemí a prostor
pro stravování žáků a zaměstnanců na odloučeném pracovišti
Libuš,
 zabezpečení kvalitní výuky – DVPP, učební pomůcky, licence na
software, bezpečnostní pomůcky apod.,
 zachování stávající úrovně v odměňování zaměstnanců, maximální
pokles mezd do 5%,
 zajistit vyrovnaný rozpočet školy.
3. Dále byla ŠR informována o výsledcích prvního kola přijímacího řízení,
které jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Počet přihlášených
žáků je dostatečný a je předpoklad, že směrná čísla budou naplněna.
4. V novém školním roce bude otevřena 1 třída oboru Podnikání v dálkové
formě, ŠR se seznámila se zpracovaným ŠVP

5. ŠR se seznámila s obsahem Metodického listu projednávání a řešení
absencí žáků, vzala na vědomí, že byl zpracován za účelem řešení značné
absence některých žáků a úpravy výchovného působení na tyto žáky a
schválila jej jako součást Školního řádu.
6. S koncem školního roku končí činnost Domov mládeže, řešení skýtá
dostavba a přemístění na o. p. Libuš.
7. Školská rada v tomto složení končí své funkční období, organizací voleb
na škole pro nadcházející období byla pověřena Ing. D. Boušová.
8. Od 1. dubna 2011 užívá škola název Střední škola automobilní a
informatiky.

21. 3. 2011

Ing. D. Boušová
místopředsedkyně ŠR

