Zápis č. 1 ze školské rady konané dne 20. června 2016
Přítomni: O. Jambor, A. Jašíková, Ing. Machač, P. Provazník, Ing. Štěpán
Omluven: Bc. Luska (jednání zastupitelstva kraje)
Hosté:

Mgr. Nataša Ungermannová

1. Členové školské rady byli předsedou školské rady vyzváni k diskuzi k „Výroční zprávě o
hospodaření školy za rok 2015“ a k rozpočtu s finanční rozvahou na rok 2016. Dokumenty
byly členům rady zaslány předem. Po diskuzi členové rady vzali dokumenty na vědomí bez
připomínek, nikdo neměl námitky.
2. Ředitelka školy Mgr. Ungermannová podala informace o přijímacím řízení na školní rok
2016/2017:
Zápisové lístky pro obory vzdělání denního studia odevzdalo a bylo přijato 122 žáků:
- Technické lyceum – 30
- Stavebnictví – 69
- Technická zařízení budov – 23
Od 1. září 2016 bude tedy na škole otevřena výuka ve všech nabízených oborech vzdělání
denního studia. V současné době se pracuje na rozdělení žáků do tříd.
Škola nabízela maturantům z ostatních středních škol dvouleté zkrácené studium v oboru
TZB – pro nedostatek zájemců nebylo studium otevřeno.
Dále byly podány informace o kritériích rozdělení žáků druhých ročníků oboru
vzdělání stavebnictví do zaměření BIM projektování, Stavby a konstrukce a Geodézie.
3. V rámci jednání školské rady proběhla prohlídka prací žáků školy přihlášených do SOČ a
maturitních prací žáků třídy Technického lycea, které byly v letošním školním roce zaměřeny
na význačné církevní stavby v regionu. Členové školské rady ocenili vysokou kvalitu prací a
grafickou úroveň plakátů.
4. V diskuzi byly probírány možnosti spolupráce školy s veřejnými institucemi. Ing. Štěpán a
pan Provazník nabídli pomoc při jednáních s kulturními institucemi při propagaci školy
s veřejným využitím vypracovaných prací a plakátů.
Mgr. Ungermannová informovala o stavebních úpravách na škole (zateplení a výměna
vnějších výplní otvorů hlavní budovy a pavilonů). Obě stavební akce jsou zkolaudovány a
nyní probíhají pouze drobné dokončovací práce, na kterých se podílení i žáci školy. Stavební
práce prováděly firma PRIMA s.r.o. Hradec Králové (hlavní budova) a ASJ s.r.o. Světí
(pavilony).
V další části diskuze se probírala situace ve školství v ČR s ohledem na odborné průmyslové
školy, členové diskutovali o skladbě výuky, maturitních zkouškách a možnostech financování
provozu a aktivit školy.
Další jednání školské rady se uskuteční v říjnu 2016.

Zapsala: A. Jašíková

