Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
562 01 Ústí nad Orlicí, Dukelská 313

Zápis z jednání školské rady
Dne: 25.10.2017
Místo jednání: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313
Přítomni:

Mgr. Vojtěch Troszok - předseda rady (zvolený pedagogickými pracovníky školy)
Ing. Helena Dvorská - členka rady (jmenovaná zřizovatelem organizace)
Vladislav Schwär - člen rady (zvolený žáky a studenty školy, příp. jejich zástupci)

Program jednání:
1. Změna člena rady zvoleného zvolený žáky a studenty školy, příp. jejich zástupci
2. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017
3. Organizace školního roku 2017/2018
4. Počty studentů, kteří nastoupili k 1.9.2017 do jednotlivých oborů a ročníků školy
5. Počty ubytovaných a stravovaných studentů k 1.9.2017
6. Předpokládaný výsledek hospodaření organizace za rok 2017
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen (pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů)
K bodu 1:
Z důvodu ukončení ukončení studia Daniela Rosenkranze byl na jeho místo ve Školské radě zvolený
žáky a studenty školy, příp. jejich zástupci zvolen Vladislav Schwär. Mgr. Vojtěch Troszok přivítal
nového člena rady a popřál mu hodně úspěchů v této nové funkci.
K bodu 2:
ŠR jednala o výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 a následně ji schválila (pro: 3
hlasy, proti: 0 hlasů)
K bodu 3:
ŠR se seznámila s organizací školního roku 2017/2018
K bodu 4 a 5:
ŠR se seznámila s aktuálním počtem studentů školy a počtem ubytovaných a stravovaných studentů
K bodu 6:
Ing. Dvorská seznámila ŠR s aktuálním stavem hospodaření organizace a předpokládaným výsledkem
hospodaření k 31.12.2017

Usnesení školské rady ze dne 25.10.2017:
Školská rada








schvaluje výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017
bere na vědomí informaci o organizaci školního roku 2017/2018
bere na vědomí informaci o počtech studentů, kteří nastoupili k 1.9.2017 do jednotlivých
oborů a ročníků školy
bere na vědomí informaci o počtu ubytovaných a stravovaných studentů k 1.9.2017
bere na vědomí skutečnost, že oproti školnímu roku 2016/2017 došlo k opětovnému poklesu
počtu studentů školy, čímž dochází i ke snížení počtu ubytovaných a stravovaných žáků a
následně ke snížení dotace na přímé NIV školy.
bere na vědomí informaci o aktuálním stavu hospodaření a o předpokládaném výsledku
hospodaření organizace za rok 2017

Toto usnesení bylo schváleno všemi členy školské rady (pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů).

Mgr. Troszok Vojtěch
Předseda školské rady
při Střední škole automobilní
Ústí nad Orlicí

