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Masarykovo gymnázium 
Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín 
 

Zápis z jednání Školské rady 
ŠR_2020_01 

 
Dne 11. února 2020 
 
Přítomni: 
Ing. Jana Buzková 
Blanka Tomanová, DiS. 
Ing. Tomáš Pifka 
MUDr. Robert Teleky 
Ing. Radomír Zimek 
 

Omluvena: 
Mgr. Radana Štefková 
 
Hosté: 
Ing. Andrea Orságová 
Mgr. Martin Metelka 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Projednání resp. schválení základních dokumentů školy 

a. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 
b. Rozpočet na rok 2020 
c. Plán oprav 2020 

3. Informace o činnosti školy 
a. Činnost předmětových komisí 
b. Nábor žáků a studentů 
c. Sportovní hala 

4. Různé 
 

 

Zápis 

 
1. Zahájení 

 
Zahájení provedla předsedkyně školské rady. Ředitel školy následně navrhl úpravu programu (viz výše). 

Školská rada schvaluje návrh programu jednání. 

Pro: 5 hlasů 

 

2. Projednání resp. schválení základních dokumentů školy 
 

a. Školská rada bere na vědomí zprávu o průběhu přípravy Výroční zprávy o hospodaření za rok 2019 (termín 

dokončení 26. února 2020). Po tomto datu bude zprávy k dispozici ve škole. 

b. Ing. Orságová seznámila členy školské rady s průběhem čerpání rozpočtu v roce 2019, stavem rezervního fondu, 

fondu odměn, investičního fondu, výsledku doplňkové činnosti v roce 2019 a dále i se základními parametry 

rozpočtu roku 2020. 

c. Ředitel školy informoval členy školské rady o provedených opravách a obnově a pořízení nového vybavení 

v závěru kalendářního roku 2019.  

Školská rada bere na vědomí předložené dokumenty a informace. 
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3. Informace o činnosti školy 
 

a. Ředitel školy seznámil členy školské rady s činností školy v aktuálním období: vyhodnocení studentského 
dotazníku, plán činnosti předmětových komisí, Šablony II, změna kapacity VOŠ v kombinované formě studia aj. 

b. Ředitel školy informoval členy školské rady o průběhu dnů otevřených dveří a způsobu prezentace školy 
v souvislosti s přijímacím řízením 2020. 

c. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuální situací ve věci plánované stavby sportovní haly – členění 
stavby na části (hala, zázemí, parkoviště), řešení podílu na zajištění finančních prostředků na stavbu (město 
Vsetín versus Zlínský kraj, aktuálně 50 : 50), možné varianty řízení provozu haly v návaznosti na varianty 
financování stavby (provozovatel Vsetínská sportovní s. r. o. versus provozovatel Masarykovo gymnázium, SZŠ a 
VOŠZ Vsetín). 
 

Členové školské rady vyjádřili jednoznačnou podporu variantě řešení, v níž bude provozovatelem haly škola. 
 

 

 

4. Různé 
 

Dotaz p. Tomanové na možnost přijetí absolventek oboru ZA (nově PS) do 2. ročníku studia VOŠ. Odpověď: Přijetí 
do 2. ročníku je možné v případě denní formy studia a minimálního počtu 15 přijatých studentů. O přijetí do vyššího 
ročníku rozhoduje výsledek testu z oblastí Anatomie, Fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika, První 
pomoc (dle metodického pokynu MŠMT-21041/2017-1, čl. 3, bod č. 3). Vyhlášení přijímacího řízení proběhne do 
konce března, přihlášky se přijímají do konce května. 
 

 

 

Předpokládaný termín dalšího zasedání školské rady: září 2020 

 

 

Přílohy zápisu: Čerpání rozpočtu 2019, Rozpočet na rok 2020, Komentář k rozpočtu 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Buzková     Mgr. Radana Štefková 

předsedkyně školské rady    místopředsedkyně školské rady 

 

 


