
 

Zápis z jednání Školské rady 
6. dubna 2021 

 
Přítomni: 
Ing. Jana Buzková 
Mgr. Radana Štefková 
Blanka Tomanová, DiS. 
Ing. Tomáš Pifka 
Ing. Radomír Zimek 

 
Omluven: 
MUDr. Robert Teleky 
 
Hosté: 
Mgr. Martin Metelka 

 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Informace o činnosti školy 

 a. Změny v chodu školy, příp. v rozvrhu od října 20 

 b. Příprava maturit 

3. Projednání resp. schválení základních dokumentů školy 

 a. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 

 b. Rozpočet na rok 2021 

4. Přihlášky a přijímací řízení pro nový školní rok 

5. Různé 

 

 

Zápis 
1. Zahájení 

Zahájení provedla předsedkyně školské rady. Školská rada schvaluje návrh programu jednání. 

Pro: 5 hlasů 

 

2. Informace o činnosti školy 
Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuální situací stran provozu školy. Součástí zápisu je 
k tomuto dopis adresovaný rodičům a studentům dne 5. 3. 2021 a dokumenty popisující průběh 
a termíny maturitní zkoušky 2021. 

Školská rada bere na vědomí předložené dokumenty a informace. 

 

3. Projednání resp. schválení základních dokumentů školy 
Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020. Kompletní text zprávy, 
tabulkové přílohy a dále komentář rozpočtu 2021 obdrželi členové školské rady v předstihu e-mai-
lem. 

Školská rada bere na vědomí předložené dokumenty a informace. 

 

4. Přihlášky a přijímací řízení pro nový školní rok 
Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuální situací stran přijímacích zkoušek, s počtem oteví-
raných oborů a tříd a s počtem přihlášek ke studiu. Zvlášť zmínil nárůst zájmu o obory Praktická sestra 
a Ošetřovatel na zdravotnické škole, popsal také organizaci a průběh letošních přípravných kurzů pro 
zájemce o čtyřleté i osmileté studium. 
Školská rada bere na vědomí předložené informace. 
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5. Různé 
Dotaz p. Zimka na možnost navýšení počtu tříd oboru Praktická sestra ze současných dvou na tři. Od-
pověď ŘŠ: Teoreticky je to možné za předpokladu ukončení oboru Ošetřovatel nahrazením těchto tříd 
třídami oboru Praktická sestra. Škola se případné změně nebrání, nicméně by raději zachovala původní 
model 2 třídy Praktická sestra + 1 třída Ošetřovatel. Konečné rozhodnutí je v tomto případě na zřizo-
vateli. 
Poděkování členům školské rady za jejich práci pro školu v končícím funkčním období (v případě, kdy 

nouzový stav skončí 12. 4. 2021, končí funkční období stávající školské rady 12. 7. 2021). 

 

Předpokládaný termín dalšího zasedání školské rady: září 2021 

 

 

Přílohy zápisu: 
1. Dopis rodičům z 5. 3. 2021 

2. Informace k MZ 2021 pro studenty gymnázia 

3. Informace k MZ 2021 pro studenty zdravotnické školy 

4. Zpráva o hospodaření 2020 

5. Tabulky ke Zprávě o hospodaření 2020 

6. Komentář k rozpočtu 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Buzková     Mgr. Radana Štefková 

předsedkyně školské rady    místopředsedkyně školské rady 

 

 


