Zápis z jednání školské rady

Místo: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Dukelská 313
Dne:

24. 2. 2015

Přítomni:
Ing. Petr Vojtěch – ředitel školy
Mgr. Václav Havel – zástupce ředitele školy pro mimoškolní činnost
Ing. Helena Dvorská – členka rady jmenovaná zřizovatelem
Mgr. Vojtěch Troszok – člen rady jmenovaný pedagogickými pracovníky školy
Daniel Rosenkranz – člen rady zvolený žáky a studenty školy (v případě nezletilých žáků
jejich zákonnými zástupci)

Dne 24. 2. 2015 svolal ředitel školy dle zákona 561/2004 Sb. § 167 a § 168 ve znění pozdějších
předpisů úvodní schůzku školské rady při Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí. Schůzky se
zúčastnili všichni zvolení i jmenovaní členové ŠR a zástupce ředitele školy pro mimoškolní činnost
Mgr. Havel, který byl předsedou volební komise.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

úvodní slovo
volba předsedy školské rady
projednání a schválení jednacího řádu
přijímací řízení na školní rok 2015/16
návrh rozpočtu organizace na rok 2015

Navržený program byl jednomyslně schválen (pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů).

K bodu 1:
Ředitel školy Ing. Vojtěch přivítal všechny přítomné, představil jednotlivé účastníky schůzky a
seznámil je s paragrafy 167 a 168 školského zákona, které se týkají školské rady. Zápis z této schůzky
provede p. Kalousová.
Následně ředitel poděkoval všem přítomným za spolupráci a svoji účast na schůzce ukončil. Příští
jednání bude svolávat předseda školské rady dle potřeby, nejpozději na podzim t.r..

K bodu 2:
V hlasování byl předsedou školské rady zvolen Mgr. Vojtěch Troszok. (pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů).
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K bodu 3:
Školská rada se dohodla na jednacím řádu, který poté jednohlasně schválila. (pro: 3 hlasy, proti: 0
hlasů)

K bodu 4:
Školská rada se seznámila s podmínkami přijímacího řízení na školní rok 2015/2016.

K bodu 5:
Ing. Dvorská informovala RŠ o hospodaření za rok 2014, zároveň seznámila radu s návrhem rozpočtu
na letošní rok.

Usnesení školské rady ze dne 24. 2. 2015:
Školská rada
-

ustanovuje předsedou školské rady Mgr. Vojtěch Troszoka
bere na vědomí jednací řád
bere na vědomí podmínky příjímacího řízení na školní rok 2015/2016
bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2014 a návrh rozpočtu organizace na rok 2015

Zapsala: Iveta Kalousová
Schválil: Mgr. Vojtěch Troszok, předseda školské rady
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