
 

  

Zápis z jednání Školské rady při VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, 
Děčín, příspěvková organizace ze dne 20. 10. 2019 
 
Přítomni: Ing. Jaroslav Dlouhý, Mgr. Monika Ramešová, Mgr. Iveta Hejduková,  
Mgr. Zuzana Morongová, Ing. Robin Kubec 
Omluveni: Ing. Petr Sukdol 
Hosté: Ing. Jana Vacková  
Zapisovatel: Jana Švarcová 
 
Program: 
 
1. Zahájení – schválení programu 

2. Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 
3 Výhledy do školního roku 2019/2020 
4. Diskuse 
 

1. Zahájení – schválení programu 

• Přivítání členů ŠR Ing. Vackovou 
• Školská rada usnášení schopna – 5 členů zvolené školské rady z 6 
• Ověření zápisu bude provedeno předsedou školské rady 
• Návrh programu schůze byl schválen bez připomínek 

2. Projednání výroční zprávy za rok 2018/19 

Výroční zpráva byla předložena členům školské rady k nahlédnutí  
Ústně byly projednány a zhodnoceny: 

• výsledky maturitních zkoušek – neúspěšnost je rozložena ve všech předmětech, 
v žádném není výrazně vyšší 

• počty žáků, studentů jednotlivých oborů - stagnující 
•   personální obsazení školy – vysoký věkový průměr   
•   rekonstrukce budovy Slovanská je prozatím pozastavená, vzhledem k nesplnění 

termínu projektanta. Do jednání investora a projektanta nemůžeme zasahovat, ale 
věříme, že projekt bude dokončen 

•   úspěšně proběhla výměnná akce žáků Dopravní akademie Trenčín a žáků naší školy, 
v této tradici plánujeme pokračovat i nadále 

•   činnost spolku Přátel VOŠ a SPŠ Děčín – příspěvky jsou používány na sportovní  
a kulturní akce školy, soutěže, exkurze, výlety, oceňování žáků, zaštiťuje a pomáhá 
maturantům s pořádáním maturitních plesů   
 
V průběhu jednání nebyly k výroční zprávě žádné další připomínky. 
Na závěr projednání bylo hlasováno, výroční zpráva byla veřejným hlasováním 
schválena. (5 pro, 1 nepřítomen) 
 

3. Výhledy do školního roku 2019/20 

V dalším roce se bude pokračovat s přípravou rekonstrukce Slovanská. 



 

  

Dále bude probíhat čerpání z OPVVV v rámci projektu Šablony 2, nejčastěji formou 
doučování žáků SPŠ a školení pedagogických pracovníků školy. 
Bude pokračovat rozvoj spolupráce s firmami, osvěta veřejnosti, burzy škol – nábor 
žáků a studentů. V rámci soutěže Dobrá škola – Moderní škola se zapojí i žáci oboru 
Strojírenství.  

 

4. Diskuze 

V diskuzi bylo projednáno: 
• Teplota v místnostech střediska Slovanská – nižší teploty jsou způsobeny 

nedostatečnou těsností starých oken, částečně je to řešeno izolací oken, ale 
celkové řešení mělo být zamýšlenou celkovou rekonstrukcí budov, která byla 
zatím pozastavena. 

• Odměňování zaměstnanců na VOŠ a SPŠ 
• Zvyšování platů učitelů od 1. 1. 2020  
• Plánované financování regionálního školství 

 
 

 
V Děčíně 23. 10. 2019 
 
 
 
Zapsala: Jana Švarcová …………………………………. 
 
 
 
 
Zápis odsouhlasila:  
 
Mgr. Zuzana Morongová, předsedkyně ŠR  …………………………………. 
 
 


