
 

NÁZEV DOKUMENTU : DATUM KONÁNÍ : 25.10.2018 

ŠKOLSKÁ RADA 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

POČET PŘÍLOH : 1 

STRANA : 1 z 3 Střední odborná škola energetická a 
stavební, Obchodní akademie a 

Střední zdravotnická škola, Chomutov, 
příspěvková organizace 

MÍSTO KONÁNÍ:     PRACOVIŠTĚ NA PRŮHONĚ, ZASEDACÍ MÍSTNOST 

 

 

                                                                       1/2 

 

Přítomni: : Mgr. Marcela Repáčová, Mgr. Hana Plavjaniková, Ing. Michaela Reissová, Ing. Hana 

Urbanová , Ing. Ladislav Drlý,  Jitka Vlásková 

Omluveni:, Daniel Chlíbek, Ing. Martin Razakowski, Mrg.Bc. Anna-Marie Malá 

Hosté: Mgr. Jan Mareš, MBA,  

Jednání zahájila a řídila:  Mgr. Hana Plavjaniková 

 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání a přivítání 

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Výroční zprávy o činnosti školy  za školní rok 2017/2018 a Vlastní hodnocení školy  za 

školní rok 2017/2018 

4. Hospodaření školy 2018, resp. finanční plán na rok 2019 

5. Informace o činnosti školy 

6. Různé, diskuze, příspěvky členů školské rady 

7. Závěr 

 

1. Zahájení zasedání  

Předsedkyně školské rady přivítala přítomné členy a hosta a sdělila omluvu nepřítomných 

členů.  

Účast na jednání je potvrzena v prezenční listině, která tvoří přílohu zápisu z jednání.  

 

2. Schválení programu jednání, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předsedkyně ŠR přestavila program jednání školské rady, ke kterému nebyly vzneseny 

žádné připomínky.  

Předsedkyně ŠR navrhla jako zapisovatele z jednání Ing. Michaelu Reissovou a jako 

ověřovatele zápisu Ing. Hanu Urbanovou.  

 

Usnesení:  

Školská rada schvaluje program jednání, návrh zapisovatele a ověřovatele zápisu tak, jak 

byl přeložen předsedkyní ŠR. 

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0  
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3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 a Vlastní hodnocení školy za 

školní rok 2017/2018 (dále také „výroční zpráva“)  

- Výroční zprávu školy projednalo vedení školy na poradě vedení 1. 10. 2018; porada 

vedení výroční zprávu školy schválila a pověřila ředitele školy tuto postoupit v termínu do 

15. 10. 2018 ke schválení školské rady 

- Školská rada obdržela výroční zprávu elektronicky dne:10.10.2018 

- Členové školské rady se s výroční zprávou seznámili a k obsahu zprávy nevznesly žádné 

připomínky.  

 

Usnesení:  

Školská rada projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2017/2018 a schvaluje Vlastní hodnocení školy za školní rok 2017/2018.  

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0  

 

 

4. Hospodaření školy 2018, resp. finanční plán školy na rok 2019 a rozpočtový výhled 

2021 

Školské radě byly jako podklad k jednání v elektronické podobě zaslány: finanční plány školy 

na rok 2018 a 2019 (oficiální dokumenty Ústeckého kraje pro stanovení Rozpočtu 

příspěvkových organizací pro příslušný rok), přehled výběrových řízení, které škola v rámci 

velké údržby a investic dosud v období 2018 realizovala, záměr čerpání prostředků na 

významné akce velké údržby a investic pro rok 2019 a tabulku se základními údaji o porovnání 

výše prostředků na platy 2017 a 2018. 

Ředitel školy zaslané dokumenty okomentoval a doplnil o další informace k průběhu 

investičních akcí.  

Zmínil skutečnost nižšího objemu prostředků na provoz, který vyplývá z normativního 

způsobu přiznání provozních prostředků podle zahajovacích výkazů předcházejícího období.  

Konstatoval, že škola a zřizovatel v období 2017 a 2018 investovala do údržby a modernizace 

nemalé prostředky. Rok 2019 bude spíše orientován na dokončení akcí a jejich řádné uvedení 

do provozu a činnosti ve prospěch žáků.  

V roce 2019 mezi nejvýznamnější řadí ředitel školy zahájení prací na revitalizaci objektu 

Obchodní akademie a zahájení opatření k úsporám energií pomocí pilotního projektu EPC.  

Součástí tohoto bloku byly informace o aktuálních počtech žáků školy. Přehledovou tabulku 

s počtem žáků obdržela Školská rada také jako podklad k jednání.  

  

Usnesení:  

1. Školská rada projednala předložené podklady k hospodaření školy a bere na vědomí 

návrh Finančního plánu na rok 2019 tak, jak byl přeložen a komentován ředitelem školy.  

2. Školská rada bere na vědomí informace ředitele školy a akcích velké údržby a inestic za 

uplynulé období a na rok 2019. 
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Pro: 6   Proti: 0  Zdržel: 0  

 

5. Informace o činnosti školy  

Ředitel školy podal školské radě informace zejména o těchto aktivitách:  

- Další vzdělávání: akreditace MŠMT, akreditace Ministerstva zdravotnictví, autorizace 

resortních ministerstev pro profesní kvalifikace a realizace kurzů DVPP, kurzů pro výkon 

povolání Sanitář, kurzů profesního vzdělávání pro povolání Elektrikář, zájme žáků o kurz 

„Chůva předškolního vzdělávání“ atd.,  

- Motivační program Prokopa Diviše pro elektrotechnické obory 

- Spolupráce s Krajskou zdravotní a.s. 

- Spolupráce s firmami, další vzdělávání: kurz ECDL, kurz profesní kvalifikace „E“, kurz 

Sanitář, profesní kvalifikace Motorové pily a křovinořezy,  

- Certifikát kvality ERASMUS+ a projekty mobilit a spolupráce, 

- Cena poroty v rámci projektu Škola(ka) jinak 2018, 

- Projekty OP VVV: „Zůstaňte s námi po škole“, Šablony I a Šablony II, Školní akční plán I 

a Školní akční plán II, Záměr projektu Implementace digitální gramotnosti 

- Zapojení školy do soutěže Dobrá škola Ústeckého kraje 2018, resp. Moderní škola 4.0. 

2019, 

-  Spolupráce s Věznicí Všehrdy a věznicí Drahonice  

- Výstavy a prezentace školy  

 

Usnesení:  

Školská rada bere na vědomí informace o další činnosti školy.  

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

6. Různé, diskuse, příspěvky členů školské rady 

- Ing. Drlý: informace o stavebním postupu při revitalizaci objektu Obchodní akademie ve 

dvou letech (jeden rok sanace základů proto zemní vlhkosti a druhý rok zateplení)  

- Diskuse zástupců za pedagogické pracovníky: počty žáků, zabránění odchodu žáků ze 

školy, hledání řešení pro nabídky žákům neúspěšným v maturitních oborech, například 

zdravotnický asistent, pro přechod do učebních oborů, například Ošetřovatel  

- Ředitel školy: společné setkání zaměstnanců školy na závěr kalendářního roku 22. 

prosince ve školní jídelně Na Průhoně 4800 

 

Bez usnesení:  

 

 

7. Závěr 

Předsedkyně školské rady poděkovala za účast na jednání.  
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Zápis po ověření bude zaslán členů školské rady a zveřejněn na webových stránkách školy 

v sekci Školská rada.  

 

 

V Chomutově 25. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Reissová 
 

Ing. Hana Urbanová  

Zapsala Ověřila 

  
 

 

Přílohy zápisu:   

1) Prezenční listina a seznam kontaktů na členy ŠR 

2) Protokol o schválení dokumentů školy 

 

 

 
 

 


