Zápis ze školské rady ze dne 28.05.2015
Přítomni:
Host:
Omluveni:

Ing. Petr Toufar, Ing. Karel Hajžman, Ing. Bc. Šárka Štosová a Kateřina
Špetová
Ing. Naděžda Mauleová, MBA – ředitelka školy
Ing. Antonín Diviš, Mgr. Jaroslava Hessová

Dne 28.05.2015 byla školská rada usnášení schopná.
Jednání zahájila paní ředitelka Ing.Naděžda Mauleová, MBA, která nás seznámila se záměry
VOŠ a SPŠE (vize, cíle a strategie) – viz www.spseplzen.cz/zakladni-informace/vize/
Následně paní ředitelka seznámila školskou radu s projektem „Otevíráme dveře vzděláním“,
který bude v roce 2015 pod záštitou prezidenta Zemana a ministra průmyslu.
V dalším období se škola zaměří na získávání financí z projektů a grantů ROP. K rozvoji
školy bude přispívat zejména:
1) Změna výuky učitelů – nejen frontální výuka, ale učitelé by měli být spíše mentory a
podávat dokonalou výuku s cílem naučit studenty to, co zaměstnavatelé potřebují a
požadují (duální výchova : spojení praxe a teorie), popř. to, co budou potřebovat ke
studiu na VŠ. „Učit se pro nějakou společnost“
2) Změny ve vedení školy – zástupce pro VOŠ a vedoucí Střediska informační
technologie (středisko doplňkové činnosti – zastřešení projektů, procesy ke
zjednodušení práce zaměstnanců a využití výpočetní techniky pro administrativu,
doplňková činnost si musí na sebe vydělat)
3) Rozvoj dalšího vzdělávání – zahájit do 1 roku (rekvalifikační kurzy pro ÚP nebo
zájmové skupiny)
4) Dovybavení školy – obnova PC učeben, výuka ET předmětů, posilovna, vybavení
učeben fyziky - viz projekty na www.spseplzen.cz/category/probihajici-projekty/,
proběhne výměna oken v přízemí a 5.patře I.pavilonu školy a dále pak ve spojovací
chodbě mezi II. a III.pavilonem
5) „Moje smlouva“ - je třeba zapojit třídní učitele, aby se starali o žáky a na třídnických
hodinách řešet nejen chování a prospěch, ale v případě nejslabších studentů docílit
toho, aby si sepsali „Moji smlouvu“, kde si student sám stanoví cíle a cestu k jejich
splnění a třídní učitel bude na plnění této smlouvy dohlížet – tento proces již probíhá
6) Dovybavení domova mládeže – pořízení nových skříní a desek kolem postelí,
postupná oprava chodeb internátu, výměna zámků u dveří – nejlépe již elektronické
zámky), možnost 7 denního dohledu vychovatelů na nezletilé studenty (např.
v případě sportovních akcí přes víkend)

VOŠ
– obor stavebnictví - málo studentů, návrh na posun tohoto oboru do“ managementu
stavebnictví“ = nová akreditace
– snaha o zatraktivnění a propagaci nového oboru „Elektrotechnika v inteligentních
stavbách“
Ing. Petr Toufar vznesl dotaz na paní ředitelku, zda by bylo možné provést přednášku JUDr.
Tvrzové o „Plagiátorství“. Bylo doporučeno povinně pro 4. ročníky dne 26.10.2015.
T: 26.10.2015
Ing. Toufar

Příští zasedání školské rady svolá předseda ŠR a bude se konat v podzimním termínu.
V případě potřeby bude využita i komunikace e-mailem.

Zapsala:
Ing. Bc. Šárka Štosová

