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Zápis z jednání Školské rady 

ŠR_2019_01 

 
Dne 14. února 2019 

 

 

Přítomni: 

Ing. Jana Buzková 
Mgr. Radana Štefková 
Blanka Tomanová, DiS. 
MUDr. Robert Teleky 
Ing. Tomáš Pifka 

Hosté: 

Mgr. Martin Metelka 
 
 
 
 

 
Ing. Radomír Zimek - omluven 

 

Program 
1. Zahájení 
2. Informace o činnosti školy 
3. Projednání resp. schválení základních dokumentů školy 

a. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 
b. Rozpočet na rok 2019 
c. Plán oprav 2019 

4. Zpráva ČŠI z inspekční činnosti na VOŠZ 
5. Rozvojové plány školy 

a. Školní akční plán (aktualizace) 
b. Nábor žáků a studentů 
c. Výsledky absolventů 

6. Různé 
 

 

 

Zápis 

 
1. Zahájení 

Zahájení provedla předsedkyně školské rady. Školská rada schvaluje upravený předložený program. 

Pro: 5 členů 

 

2. Informace o činnosti školy  
Ředitel školy seznámil školskou radu: 
a) s přehledem studijních výsledků žáků a studentů za 1. pololetí 2018/19 
b) hlavními prioritami práce ped. sboru pro 2. pololetí 2018/19 (viz email učitelům) 
c) plánovanou změnou švp (Zdrav. Asistent – Praktická sestra od 1. 9. 2019) 
d) plánovaným dotazníkovým šetřením spokojenosti žáků a rodičů (pro interní potřeby vedení školy) 
e) změnami v dělení tříd čtyřletého studia a ve výuce 2. cizího jazyka (cíl: vyrovnané třídní kolektivy) 
f) aktuálními novinkami (DofE, dobročinná cykloakce s nadací Climax, renovace uč. č. 136, havárie vody) 
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3. Projednání základních dokumentů školy 
a. Školská rada bere na vědomí informaci o přípravě Výroční zprávy o hospodaření za rok 2019 

Pro: 5 členů 

b. Školská rada bere na vědomí rozpočet na rok 2019 

Pro: 5 členů 

c. Školská rada bere na vědomí plán oprav na rok 2019 

Pro: 5 členů 

 

4. Zpráva ČŠI z inspekční činnosti na VOŠZ 
Školská rada bere na vědomí předložené dokumenty. 

Pro: 5 členů 

 
5. Rozvojové plány školy 

Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuálním stavem školního akčního plánu, situací v náboru žáků a 
studentů a s výsledky absolventů (lednová absolutoria VOŠZ).  

 
6. Různé 

Beseda s T. Sousedíkem (22. 2.), Literární jaro - informace ředitele školy. 

Zájezd pro SZŠ a Nemocnici Vsetín do Michalovců (3. – 4. 5.) – informace R. Štefkové. 

Doplnit. 

 

Předpokládaný termín dalšího zasedání školské rady: 3. 10. 2019 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Buzková     Mgr. Radana Štefková 

předsedkyně školské rady    místopředsedkyně školské rady 

 


