
Zápis ze školské rady ze dne 20.10.2016 

 

Přítomni: Ing. Petr Toufar, Ing. Karel Hajžman, Ing.Bc. Šárka Štosová, Mgr. Jaroslava Hessová, 

Martin Špeta 

Omluveni: Ing. Antonín Diviš 

Host:  Ing. Naděžda Mauleová, MBA – ředitelka školy 

Dne 20.10.2016 byla školská rada usnášení schopná.  

 

Program: 

1) Přivítání nového člena školské rady 

2) Příspěvek paní ředitelky – Vize a strategie školy do budoucna 

3) Výroční zpráva VOŠ a SPŠE za rok 2015-2016 

4) Akreditace studijních oborů VOŠ 

 

Jednání:  
1) Nový člen školské rady 

 

Martin Špeta 732 882 646  speta.martin@seznam.cz   student VOŠ 

 

2) Paní ředitelka Ing. Naděžda Mauleová, MBA seznámila školskou radu s vizemi a strategií 

školy do budoucna. 

- Vize jsou dlouhodobě stále stejné- naplněnost školy žáky, od toho se odvíjí regionální 

financování školy podle počtu žáků. 

- Proběhne 4. ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, v loňském ročníku se zúčastnilo 

47 společností (ZČU, Plzeňský Prazdroj, skupina ČEZ, SŽDC, Siemens, CCA Group, 

Student Agency, aj.) 

- Nedostatek odborníků ve všech oborech – i naše škola se potýká s problémem učitelů 

odborných předmětů 

- Výuka „Internet věcí“ (IoT) výuka automatizace a programování v oboru elektrotechnika 

- „Dům digitálních dovedností“ – naše škola se dostala do tzv. „Mapy studijních 

dovedností“, kterou dostávají všichni žáci plzeňských škol a slouží k jejich orientaci, kde 

studovat 

- Výzva Magistrátu města Plzně – chtěl zřídit střední školu, kde by se učila kybernetika, 

tato žádost byla zamítnuta a tento obor se bude vyučovat na Technickém lyceu SPŠE 

- Na VOŠ se vyučuje 5 oborů (Provoz a ekonomika dopravy, Marketing, Stavebnictví, 

Správa počítačových sítí pro malé a střední podniky, Elektrotechnika v inteligentních 

stavbách), nově se bude žádat o akreditaci oboru – Informatika v ekonomii nebo ve 

veřejné správě (název ještě není upřesněn). 

- Škola pořádá velké množství akcí – viz „akce školy“ na www.spseplzen.cz 

- Od školního roku 2020/2021 bude povinná maturita z matematiky 

- Investice – výměna starých oken za nové nejen v pavilonech školy ale i v dílnách 

 

 

mailto:speta.martin@seznam.cz
http://www.spseplzen.cz/


 

3) Výroční zpráva VOŠ a SPŠE roku 2015-2016 

- Školská rada se shodla, že Výroční zpráva je výborný prezentační materiál, je velmi dobře 

zpracována jak po grafické tak i po obsahové stránce. 

- Výroční zpráva VOŠ a SPŠE za rok 2015 – 2016 byla školskou radou (5 hlasů) schválena  

 

4) Akreditace studijních oborů pro VOŠ 

- Jedná se o akreditace (reakreditace) oboru Elektrotechnika v inteligentních stavbách 

a oboru Provoz a ekonomika dopravy. Oba vzdělávací programy byly aktualizovány a 

upraveny, doplněny předmětem „Seminář k absolventské práci“ a byl zaveden kreditní 

systém. 

- Akreditace školská rada (5 hlasů) schválila. 

 

 

 

 

 

Zapsala 

Ing.Bc Šárka Štosová 

 


