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Přítomni: Ing. Ladislav Drlý, Ing. Jan Mareš, Michal Jelínek, Mgr. Eva Čížková, Mgr. Marcela 

Malíková, Mgr. Marcela Repáčová 

Omluveni: Ing. Michaela Brožová, Mgr. Bc. Anna-Marie Malá 

Hosté: Mgr. Jan Mareš, MBA, Ing. Miloš Holopírek 

Jednání zahájil a řídil: Mgr. Eva Čížková 

 

Program jednání: 

1) Zahájení zasedání 

 

2) Elektronické schvalování (per rollam) dokumentů školy: Směrnice 5-HP01-06 Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a dokumentu 8-HP01-06 Opravné a rozdílové zkoušky – jmenování zkušebních komisí a 

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jednotlivých oborů vzdělání (viz email předsedkyně ŠR ze dne 4. 9. 

2019) 

 

3) Příprava a organizace doplňovacích voleb do ŠR 

http://www.esoz.cz/doplnovaci-volby-do-skolske-rady-pri-esoz-vyzva-k-nominaci-za-clena-skolske-rady/ 

 

4) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019, zhodnocení uplynulého školního roku, 

výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 

 

5) Strategie školy: Školní akční plán školy II 

 

6) Zahájení nového školního roku, plán práce na školní rok 2019/2020 

 

7) Diskuse 

 

8) Závěr zasedání 

 

Program jednání podle jednotlivých bodů: 

1) Zahájení zasedání, uvítání členů a hostů jednání ŠR, schválení programu jednaní 

2) Školní dokumenty schváleny, projednány a schváleny školní vzdělávací programy (ŠVP 

jsou vkládány do portálu MŠMT – INSPIS), schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 

2018/2019, projednáno a vzato na vědomí Vlastní hodnocení školy za školní rok 2018/2019 

(hodnocení ze strany předmětových a metodických kabinetů a školního poradenského střediska) 

http://www.esoz.cz/doplnovaci-volby-do-skolske-rady-pri-esoz-vyzva-k-nominaci-za-clena-skolske-rady/
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3) Doplňovací volby do školské rady – důvod vyhlášení voleb, počet kandidátů, příprava 

voleb  

4) Školní akční plán – strategický dokument škol, vychází z Krajského akčního plánu, projekt 

Šablony II 

5) Počty žáků ve škole – zahajovací výkaz 1032 žáků, počet žáků ubytovaných na domovech 

mládeže je zhruba 150; počty žáků jsou dlouhodobě stabilní 

6) Připravovaná spolupráce s hokejovým klubem Piráti Chomutov – zájem o ubytování  

7) Školní jídelny a jejich provoz, výdejna obědů na Gymnáziu Chomutov (kladné ohlasy); 

chystaná úprava ceny obědů od ledna 2020 (+ 2 Kč) z důvodu růstu cen potravin i energií 

8) Růst ceny energií (+ 50%) – promítne se negativně do nákladů školy; systém EPC (Energy 

Performance Contracting) – efektivní využívání energie a rozšíření postupů vedoucích k jejím 

úsporám 

9) Kolektivní smlouva – příprava nové kolektivní smlouvy od ledna 2020, vyjednávání 

s odborovými organizacemi 

10)  Poradní sbor ředitele školy pro resort zdravotnictví a sociální činnosti – spolupráce 

s nemocnicemi a Sociálními službami Chomutov, stipendijní program Nadačního fondu KZ, a.s., 

spolupráce s UJEP v Ústí nad Labem, Fakultou zdravotnických studií (myšlenka vzniku tzv. 

fakultních škol), návrh na ocenění nejlepšího žáka oboru Praktická sestra / Zdravotnický asistent 

(ve spolupráci s KZ, a.s. a KÚ Ústeckého kraje), spolupráce s věznicí Drahonice – přednášky pro 

odsouzené ženy, soutěž první pomoci pro žáky chomutovských základních škol (1. ročník 

proběhne 5. března v OC Chomutovka), nemocniční informační systém – novinka ve výuce 

odborných předmětů a ICT 

11)  Nová truhlárna, nové vybavení odborných laboratoří a učeben na pracovišti Na Průhoně, 

motivační program Prokopa Diviše pro žáky elektro oborů 

12) Škola získala ocenění – 1. místo v soutěži „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“ 

13)  Inteligentní dům (Smart Home) – žáci postavili model části rodinného domu se dvěma 

místnostmi, s prvky výroby elektrické energie pomocí obnovitelného zdroje. 

14)  Stagnace práce na pracovišti OA; připraven projekt na revitalizaci budov OA (sanace 

spodní vody) 
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15)  Nabídka pro školu (Ing. Drlý) – výroba upomínkových předmětů 

16)  Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek; přijímací řízení, přijímací zkoušky 

17)  Bezpečnost školy – audit bezpečnosti nezávislou organizací 

18) Diskuse – možnost platit platební kartou v kantýně na pracovišti Na Průhoně, 

kompetence vedoucích pracovníků, organizační struktura školy 

19) Závěr zasedání 

 

Datum a místo příštího jednání:  

- Podle potřeby a domluvy (2. pololetí školního roku 2019/2020), 16:30 hodin, pracoviště 

Střední zdravotnické školy, Palackého ulice 3, konferenční místnost, 1. patro  

 

Přílohy: 

- Pozvánka na jednání ŠR 

- Prezenční listina 

- Emailová komunikace (podklady pro jednání) 

 

 
 
 

 
Mgr. Marcela Malíková 

  
Mgr. Eva Čížková 

Zapsala Ověřila 

  
 


