Zápis z jednání Školské rady dne 17. 6. 2019
Přítomni: Mgr. J. Kolářová, RNDr. L. Benešová, Ing. D. Boušová, J. Růžička,
P. Kozel

Program:

1. Hospodaření školy v roce 2018
2. Výsledky přijímacího řízení pro rok 2019/20
3. Změny ve Školním řádu
4. Informace o investičních záměrech školy
5. Různé

1. Informace o hospodaření školy za rok 2018
K tomuto bodu nebyly k dispozici aktuální podklady. Odkaz nebyl přístupný
předsedkyni ŠR. Členové rady se dohodli na odkladu tohoto bodu do jednání
další ŠR v říjnu 2019.
2. Výsledky přijímacího řízení pro rok 2019/20
Přijímací řízení proběhlo uspokojivě, podařilo se naplnit kapacitu školy ve všech
oborech, nově nejsou otevírány 1. ročníky oborů dálkového studia.
3. Školní řád a klasifikační řád
Školní řád byl aktualizován a byla provedena drobná úprava (nevhodnost nošení
tepláků do teoretického vyučování). Školská rada všemi hlasy souhlasí s úpravami ve
školním řádu.
4. Investiční záměry školy
Předsedkyně ŠR seznámila členy s informacemi o investičních záměrech většího
rozsahu:

 Trvá záměr vybudovat reprezentativní posluchárnu pro 95 osob. Vzhledem
k tomu, že realizace přesahuje částku 2 miliony korun, vede se jednání s MHMP.
 Rekonstrukce elektroinstalace v budovách SŠAI Weilova. Předpokládaný rozsah
investice činí až 20 mil. Kč a bude hrazen ze zdrojů MHMP. Počátek realizace je
plánován na léto 2020.
 Rekonstrukce elektroinstalace a pláště budovy na OP Bohdalec. Jednáno
s MHMP. Zajišťujeme projektovou dokumentaci.
 Modernizace 4 učeben pro výuku polytechnických oborů.
 Modernizace elektrotechnické laboratoře – nová učebna elektrotechniky.
Spolufinancováno z EU.
 Výměna stoupacího potrubí teplé a studené vody v NB.
 Stavba nového oplocení v areálu OP Bohdalec.
 Pořízení nového nábytku do učeben a kabinetů a pro oddychové koutky pro žáky.
5. Různé
 Dr. Benešová vznesla dotaz, zda a jakou formou studenti mohou vznášet své
dotazy a podněty. Ano, k tomuto účelu slouží Školní poradenské pracoviště.
 Mgr. Kolářová – dostanou se studenti ke svým výsledkům přijímacích zkoušek?
Ano - Cermat zasílá výsledky do školy, kde si je mohou rodiče a žáci přijít
prohlédnout.
 Debata o problémech současného školství.

17. 6. 2019

Zapsala: Ing. D. Boušová

