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Zápis ze schůze Školské rady při Střední škole řemeslné Jaroměř  

dne 16. května 2017 v 16.00 hod. 

 
Přítomni: Mgr. Šormová, pí Kligrová, V. Kotěra, Bc. Kubias, Ing. Karousová 

Omluveni: p. Polák (nemoc) 

 

1) Zpráva o hospodaření SŠ řemeslné Jaroměř za rok 2016 

- školská rada projednala Zprávu o hospodaření a vzala na vědomí 

 

2) Informace o projektu rekonstrukce a modernizace truhlářských dílen a kovodílen a o 

průběhu možnosti jeho podání do ITI – IROP 

 

3) Nábor na školní rok 2017/18 

- odepsané zápisové lístky k dnešnímu dni: 

Truhlář – 18, tesař – 6, umělecký kovář – 14, umělecký keramik – 6, podkovář – 9, opravář 

zemědělských strojů – 27, nástavba – 23 

 

4) Elektronická schránka důvěry 

- zpráva výchovné poradkyně o zapojení do elektronické schránky důvěry 

- návrh, aby na příští schůzi ŠR byla výchovná poradkyně pozvána 

 

5) Dodatek k ŠVP (inkluze) 

- školská rada se seznámila s Dodatkem č. 1 k ŠVP, který upravuje kapitolu Zabezpečení výuky 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných podle novely 

školského zákona a opatření ministryně školství MŠMT-21703/2016-1, a vzala ho na vědomí

   

 

6) Investiční akce 

- rekonstrukce výtahu na DM 

- projekt na rekonstrukci krovů, atik a střešního pláště na hlavní budově školy 

- výměna kotle po havárii v tělocvičně 

- práce spojené s projektovou činností na rekonstrukci dílen 

- nákup nového nábytku na DM 

- příprava výběrového řízení na nákup nového vozidla pro dopravu žáků na OV 

- příprava dokumentace pro výměnu oken na hlavní budově školy 

- nové dveře do učeben (součást závěrečné zkoušky u truhlářů) 

- podání žádosti pro zařazení do projektu šablony MŠMT 

- řešení investic do zálohového systému počítačové sítě (Bakalář) 

- řešení problémů přechodu na JEKIS 

- projekt na řešení parkovacích míst před budovou školy 

- příprava na výstavu naší školy v Muzeu Jaroměř 
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7) Akce školy 

- květen 2017 – příprava žáků na zkoušky Europodkováře 

- prezentace školy na Zámeckých trzích v Novém Městě n/M. 

- účast na celostátní soutěži SUSO v HK 

- účast na soutěži Truhlář Junior, Slavkov u Brna 

- Svatojánský jarmark Žďár nad Sázavou 

- exkurze: Stavební veletrh Brno 

- exkurze: rekonstrukce hradu Valdštejn 

- stará řemesla Na Kramolně 

- soutěž uměl. kovářů v Horních Heřmanicích  

- soutěž OSZ – celostátní – Bystřice nad Pernštýnem 

- organizace chmelové brigády – Hřivice 

- jarmark na KÚ KHK 

- návštěva technické střední školy v maďarské Ostřihomi 

- Soutěž Tesař 2017 v Praze na SŠ technické 

- Podkovářský seminář 

- Hamernický den v Dobřívě 

- Cech KDT 

- Truhlářský den na SŠ řemeslné 

- stáže tesařů z Francie – 2x (agentura ABAKUS, EDUCO) 

- dny otevřených dveří 

- kurzy svařování 

- prezentace školy – HK, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Jičín, Náchod + návštěvy 

ZŠ v blízkém okolí 

- vánoční trhy Červený Kostelec, ZOO Dvůr Králové, HK, Kuks 

- exkurze dětí z MŠ do našich dílen 

- zapojení školy (p. Borecká) Erasmus + 

- soutěž žáků v Oselcích (umělecký kovář) 

- DOD na škole 

- veletrh dřevoobráběcích strojů  

- exkurze do prezidentské kanceláře 

- jarmark Pohřebačka 

- prezentace školy v Lysé n. Labem (podkováři) 

- asociace debatních klubů (2 dny na naší škole) 

- Řemeslný jarmark v HK 

- Dožínky v HK 

- odborná stáž z Norska 

- ForArch Praha 

 

8) Vnitřní řád Domova mládeže 

- školská rada schválila upravený Vnitřní řád DM (doplněno číslování jednotlivých kapitol) 
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Usnesení: 

1) Školská rada vzala na vědomí Zprávu o hospodaření školy za rok 2016 

2) Školská rada se podle § 168a) školského zákona vyjádřila k dodatku k ŠVP a vzala ho na 

vědomí 

3) Školská rada schválila aktualizovaný Vnitřní řád DM 

 

 

 

Zapsala: Ing. Karousová 

 

 


