
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 druhé zasedání 

školské rady (dále rady) dne 31. 10. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti ředitele. 

Přítomní členové rady:   Ing. Jan Brouček CSc., p. Martin Filipčík, Ing. Vladimír Procházka, Ing. Josef Smékal, 

                                        Mgr. Jana Švihálková, Ing. Pavel Matuška, 

                                        Celkem 6 členů. Účast: 66% - rada byla usnášení schopná.  

                                        Omluveni: Ing. Jiří Homola, Buček Tomáš 

 

Hosté:   PaedDr. Vladimír Šimíček – ředitel školy, Ing, Potůčková - ZŘ, JUDr. Dana Juříčková – právník školy                            

              Ing. Roman Koláčný – pedagog, Ing. Miroslav Bárta – ZŘ, Ing. Olga Hölzlová – ZŘ,   

Program: 1.  Projednání Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017.  

                2.  Informace ke Školnímu vzdělávacímu plánu domova mládeže a školní jídelny 

                3.  Informace k volbám ŠR na nové funkční období se seznámením jmenovaným členům za zřizovatele 

                4.  Informace o hospodaření školy v rámci upraveného rozpočtu 2017.             

                5.  Aktuální informace k průběhu školního roku 

                6.  Seznámení s přípravou projektu Junior centrum kybernetické bezpečnosti a ICT /JCE KB/ 

                     - k náboru pro školní rok 2018/2019  s požadavky na výkony pro další školní rok 2019/2020  

                     - k oborové nabídce školy v oblasti kybernetické bezpečnosti  

                     - informace k realizaci investičnímu záměru stavební části  JCE KB 

                     - spolupráce s oborovými partnery a praxe u vybraných 

                     - seznámení s realizací stávajících a nově připravovaných profesních kvalifikací v rámci NSK 

                 7. Různé, náměty a diskuse k projednávaným bodům. 

                 8. Návrh na usnesení z jednání Rady školy     

                                  

ad/1         Rada školy projednala  Výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017 

                Usnesení č.1 

                Rada schvaluje předloženou Výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017 

 

ad/2         Rada byla seznámena se Školním plánem domova mládeže a školní jídelny na další období         

                Usnesení č.2 

                Rada bere informaci na vědomí. 

                 

ad/3         Byla podána informace k organizaci voleb členů ŠR na nové funkční období.  

                Usnesení č.3 

                Rada bere informaci na vědomí 

 

ad/4         Byla podána informace o stavu hospodaření k datu jednání rady 

                Usnesení č.4   
                Rada bere na vědomí. 

 

ad/5          Byla podána informace k aktuálnímu průběhu školního roku a naplňování stanovených úkolů  

                Usnesení č.4   
                Rada bere na vědomí. 

 

ad/6         Byla podána informace k jednotlivým tématům. 

                Usnesení č.5      

                Rada bere na vědomí. 

 

ad/7         Usnesení č.7 

               Rada bere na vědomí 

a) a podporuje aktivity školy v náboru žáků pro schválený výkon zřizovatelem na další školní rok. 

b) a podporuje žádost školy o navýšení výkonu v oboru ICT o třídu pro školní rok 2019/2020 

c) a podporuje realizaci investičního záměru realizace JCE KB v rámci  projektu IROP –ITI s 

podporou zřizovatele. 

d) a podporuje spolupráci s oborovými partnery školy 

e) a kladně hodnotí aktivní činnost školy s cílem zkvalitnění vzdělávacích cílů v oborové nabídce.              

                     

               

    ověřovatel zápisu: Ing. Jan Brouček CSc.  v. r.                                          Ing. Jiří Homola v. r.  

                                                                                                                       předseda školské rady                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                      


