
 

 

 

 

Zápis z jednání školské rady při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8 

konané dne 28. 2. 2011 

 

 

 

 

Přítomni:      Ing. Irena Kanovská, pan Miloslav Hausner, Bc. Roman Novotný,  

pan Stanislav Janeček, paní Pavla Martincová, pan Miroslav Šenkyřík,  

Mgr. František Šober, Mgr. Alena Bařinová 

 

Omluveni :    Ing. Ivona Kratochvílová, Mgr. Lucie Zbořilová  

 

Program:  

  1.  Ředitel školy přivítal nové členy školské rady a zahájil jednání. 

  2.  Členové projednali výroční zprávu o hospodaření. ŘŠ poukázal na 

      nutnost získávání finančních prostředků z projektové činnosti, 

      informoval o nakládání se získanými prostředky – vybavení odborných 

      učeben, příprava učebních pomůcek pro žáky. 

3.  Členové se seznámili a projednali zprávu o činnosti školy v oblasti  

     poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

     k informacím v organizaci. Byl podán návrh na položení dotazu  

     vedoucího k zrušení této povinnosti pro školy. 

4.  Členové se seznámili s navrhovanými změnami ve školním řádu –  

     směrnice č. 20 – Pravidla hodnocení žáků (klasifikační řád) a navrhované  

     změny schválili. Potřeba změn vyplynula ze závěrů kontroly ČŠI. 

5.  Členové se seznámili s obsahem inspekční zprávy, ŘŠ a pan Šenkyřík  

      podali k některým bodům objasnění 

                            

 

 

 

Zapsala: 28. 2. 2011 

                Alena Bařinová 

 

 

 



          Příloha č.1 

 

Seznam předložených a schválených školních vzdělávacích programů 

 

 

 

Tříleté obory ukončené závěrečnou zkouškou: 

 
Kód a název oboru vzdělání:  23-68-H/01             Mechanik opravář motorových vozidel  
Název školního vzdělávacího programu:     AUTOMECHANIK                                        
 

 

Kód a název oboru vzdělání:    36-55-H/01                                   Klempíř 
Název školního vzdělávacího programu:  KLEMPÍŘ                                          

 

Kód a název oboru vzdělání:  23-56-H/01             Obráběč kovů  
Název školního vzdělávacího programu:     OBRÁBĚČ KOVŮ     

 

Kód a název oboru vzdělání:    36-64-H/01                                   Tesař 
Název školního vzdělávacího programu:     TESAŘ                                         
 

Kód a název oboru vzdělání:    36-52-H/01                                   Instalatér 
Název školního vzdělávacího programu:  INSTALATÉR                                          
 

Kód a název oboru vzdělání:    39-41-H/01                             Malíř a lakýrník 
Název školního vzdělávacího programu:   MALÍŘ A LAKÝRNÍK    

                              

Kód a název oboru vzdělání:    23-62-H/01                        Jemný mechanik 
Název školního vzdělávacího programu:        OPTIK         

 

Kód a název oboru vzdělání:  23-51-H/01             Strojní mechanik  
Název školního vzdělávacího programu:     ZÁMEČNÍK                     

 

Kód a název oboru vzdělání:  33-56-H/01         Truhlář  
Název školního vzdělávacího programu:     TRUHLÁŘ                     

 

 

Kód a název oboru vzdělání:   36-67-H/01         Zedník  
Název školního vzdělávacího programu:     ZEDNÍK       

 

 

 

 

 Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:            

 

Kód a název oboru vzdělání:        26-41-M/01                      Elektrotechnika  
Název školního vzdělávacího programu:           MECHATRONIKA                                      

 

Kód a název oboru vzdělání:        41-45-M/01                    Mechanizace a služby 
           Název školního vzdělávacího programu:               PROVOZ A EKONONIKA SLUŽEB 

 


