Záznam z jednání Školské rady
Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
V souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) bylo svoláno
první zasedání školské rady (dále rady) dne 16. 4. 2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti
ředitele školy.

Přítomní členové rady
Ing. Jiří Homola, Ing. Jan Brouček CSc., p. Martin Filipčík, Mgr. Josef Smékal,
Bc. Jana Švihálková.
Celkem 5 členů. Účast: 55,5 % – rada byla usnášení schopná.
Omluveni: Ing. Vladimír Procházka, Tomáš Buček, Radek Plechatý, Ing. Marie Krautová,
Tomáš Buček.

Hosté
PaedDr. Vladimír Šimíček – ředitel školy, Ing. Marie Potůčková, Ing. Olga Hölzlová –
zástupci ředitele, JUDr. Dana Juřičková.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projednání Zprávy o hospodaření k 31. 12. 2014
Projednání rozpočtu 2015
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016.
Projednání výkonů školy na další školní rok 2016/2017
Změny ve školním řádě pro školní rok 2015/2016.
Aktuální informace z průběhu školního roku
Různé:
– seznámení s realizací projektu „Podpora odborného vzdělávání“ a dalších projektů
školy;
– informace k aktuálním aktivitám školy z oborovými partnery v návaznosti na
obory vzdělávání;
– informace k investičním záměrům realizovaných v roce 2015 a plán na další
období.

add 1
Rada školy projednala Zprávu o hospodaření k 31. 12. 2014.
Usnesení č. 1: Rada bere na vědomí hospodaření školy za 2014 s kladným hospodářským
výsledkem.

add 2
Rada byla seznámena s rozpočtem na 2015 jeho čerpání k 31. 3. 2015.
Usnesení č. 2: Rada bere informaci na vědomí a podporuje aktivity školy s cílem dosažení
kladného hospodaření.

add 3
Byla podána informace k průběhu a výsledkům přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.
Usnesení č. 3: Rada bere informaci na vědomí.

add 4
Byla podána informace k očekávaným pedagogickým výkonům pro školní rok 2016/2017.
Usnesení č. 4: Rada bere na vědomí.

add 5
Rada byla seznámena s návrhy změn ve Školním řádě pro žáky platícím od 1. 9. 2015.
Usnesení č. 5: Rada souhlasí s návrhy změn ve školním řádě platném od 1. 9. 2015
v návaznosti na novelu ŠZ.

add 6
Byla podána informace k aktuálním informacím z průběhu probíhajícího školního roku.
Usnesení č. 6: Rada bere na vědomí.

add 7 Různé
a) Kladně hodnotí a podporuje projektovou činnost školy s cílem zkvalitnění
vzdělávacích cílů školy. Kladně hodnotí úspěšné výsledky v dovednostech
a vědomostních soutěží žáků.
b) Nadále podporuje záměr školy na zřízení VOŠ se zaměřením na logistiku s podporou
ČP, s. p., od školního roku 2016/2017, aktivity s Poštovní spořitelnou – ČSOB,
SŽDC, s. o., IBM ČR, AT&T ČR a další.
c) Rada byla informována o aktuálním stavu hospodaření školy s aspekty v oblasti mezd
a provozu s předpokládaným kladným hospodářským výsledkem a ziskem
v doplňkové činnosti za 2015.
d) Rada podporuje investiční záměry školy plánované na rok 2015 a plán do roku 2018,
vybavenost odborných učeben a další záměry, které vytváří kvalitnější současné
provozní a vzdělávací podmínky školy.

ověřovatel zápisu:

...................................................

...................................................

Ing. Jan Brouček CSc. v. r.

Ing. Jiří Homola v. r
předseda školské rady

