
 

Zápis z jednání Školské rady 
22. února 2022 

 
Přítomni: 
Mgr. Daniela Bělíková, Mgr. Barbora Cedidlová, Tomáš Naňák, Ing. Tomáš Pifka, Mgr. Radana Štefková 
Omluven: 
MUDr. Robert Teleky  
Host: 
Mgr. Martin Metelka 
 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Informace o činnosti školy 

a. Aktuální informace o činnosti školy 

b. Příprava přijímacích zkoušek a maturit a absolutorií 

3. Projednání základních dokumentů školy 

a. Informace k výsledkům hospodaření v roce 2021 a přípravě výroční zprávy o hospodaření za 

rok 2021 

b. Informace k rozpočtu a plánu hospodaření v roce 2022 

4. Různé – zahradní slavnost 2022 (návrh termínu a programu) 

 

 

Zápis 
1. Zahájení 

Zahájení provedl ředitel školy. Školská rada schvaluje návrh programu jednání. 

Pro: 6 hlasů 

 

2. Informace o činnosti školy 
a. Ředitel školy seznámil členy školské rady s činností školy v aktuálním období: dopad 

protiepidemických opatření na činnost školy, ohlédnutí za návštěvou radní Zl. kraje Zuzany 

Fišerové, změny švp – gymnázium, pokusné ověřování – zdravotnická škola, dotazník 

spokojenosti zaměstnanců, personální situace – letošní stav + výhled pro příští rok. 

b. Ředitel školy informoval o vyhlášeném přijímacím řízení, průběhu dnů otevřených/zavřených 

dveří a organizaci přípravných kurzů, o nabídce maturitních zkoušek pro gymnázium 

a zdravotnickou školu. 

Školská rada bere informace na vědomí. 

 

3. Projednání základních dokumentů školy 
a. Školská rada bere na vědomí informace o průběhu přípravy Výroční zprávy o hospodaření za 

rok 2021 (termín dokončení 28. února 2022, po tomto datu bude zprávy k dispozici ve škole). 

b. Ředitel školy seznámil členy školské rady s konečnou podobou rozpočtu 2021 a se základními 

parametry rozpočtu roku 2022.  

Školská rada bere předložené dokumenty a informace na vědomí. 
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4. Různé  
Ředitel školy seznámil členy školské rady se svým záměrem uspořádat v areálu školy v termínu 29. 

6. 2022 zahradní slavnost. Cílem akce je neformální setkání čerstvých absolventů, studentů, 

vyučujících, rodičů, pozvaných hostů a přátel školy u příležitosti závěru školního roku a začátku léta. 

Počítáno je s občerstvením a doprovodným programem (ocenění studentů/absolventů, vystoupení 

pěveckých sborů, studentských kapel, hudebního hosta), škola by měla být po celou dobu přístupná 

(WC, filmové projekce, workshopy?), předpokládaná doba trvání 15-21h, vstupné pro regulaci 

počtu zúčastněných a pokrytí nákladů na pronájem vybavení. 

Školská rada bere informace na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radana Štefková     Mgr. Daniela Bělíková 

předsedkyně školské rady    místopředsedkyně školské rady 


