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Přítomni: Ing. Bc. Lucie Šimková, Mgr. Marcela Malíková, Mgr. Renata Srbková, Bc. Antonín 

Snášel, Jana Hlavatá 

Omluveni: Ing. Ladislav Drlý, Ing. Jan Mareš, Tomáš Krejčí, Jana Arendášová 

Hosté: Ing. Lenka Demjanová 

Jednání zahájil a řídil: Mgr. Marcela Malíková 

 

Program jednání: 

1) Zahájení zasedání 

2) Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 (maturitní zkoušky, závěrečné 
zkoušky…), projektová činnost, prezentace školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích 

3) Obory vzdělání pro školní rok 2022/2023: přijímací řízení: předpokládané počty žáků ve 
školním roce 2022/2023 a naplněnost oborů  

4) Rozpočet školy a ekonomické ukazatele pro rok 2022 

5) Koncepční záměry rozvoje školy pro školní rok 2022/2023 

6) Diskuse 

7) Závěr zasedání 

Program jednání podle jednotlivých bodů: 

1. Předsedkyně ŠR zahájila jednání a seznámila členy ŠR s obsahem jednání. 

2. Ředitelka školy (dále ŘŠ) seznámila přítomné s výsledky přijímacího řízení (žáci byli přijati 

v prvním a druhém kole přijímacího řízení; další kola nebyla vyhlášena, obory jsou 

kapacitně naplněné). Od září 2022 bude nově vyučován obor Ošetřovatel. 

3. ŘŠ seznámila členy ŠR s výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech a s celkovou 

úspěšností školy, která se neliší od výsledků MZ přede dvěma lety (v posledních dvou 

letech byly maturitní zkoušky uzpůsobené s ohledem na epidemii Covid-19) a také 

s výsledky závěrečných zkoušek. 

4. ŘŠ seznámila členy ŠR s počtem žáků ve škole a vývojem počtu žáků v průběhu školního 

roku včetně vysvětlení úbytku na pracovišti SZŠ (dálková forma vzdělávání). 

5. ŘŠ seznámila členy ŠR se zamýšlenými změnami v organizačním řádu školy a vysvětlila 

důvody. 



 

NÁZEV DOKUMENTU : DATUM KONÁNÍ : 23.06.2022 

ŠKOLSKÁ RADA 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

POČET PŘÍLOH : 2 

STRANA : 2 z 2 
Střední odborná škola energetická a 

stavební, Obchodní akademie a 
Střední zdravotnická škola Chomutov,  

příspěvková organizace 
MÍSTO KONÁNÍ: KONFERENČNÍ MÍSTNOST, SZŠ 

 

 

                                                                              2 / 2 

 

6. ŘŠ seznámila členy ŠR s šetřením ČŠI a přípravou testování žáků v novém školním roce 

(pohybové dovednosti, moderní dějiny ČR, přírodovědné dovednosti a finanční 

gramotnost). 

7. ŘŠ informovala o aktualizaci jednotlivých ŠVP, které budou zaslány členům ŠR k seznámení 

a ke schválení. 

8. ŘŠ seznámila členy ŠR s projektovou činností, prezentací školy na veřejnosti a úspěchy 

žáků v soutěžích. Mimo jiné byla zmíněna Moderní škola 4.0 a umístění týmu školy na 1. 

místě, ocenění fungování školy Národní cenou ČR za společenskou odpovědnost za rok 

2021 a oslavy 70. výročí energetické části školy. 

9. ŘŠ informovala členy ŠR o rozpočtu školy, dlouhodobém rozpočtovém provizoriu a 

seznámila s ekonomickými ukazateli, které jsou pro chod školy nezbytné. 

10. ŘŠ informovala členy ŠR o záměrech pro nový školní rok.  

11. Členové ŠŘ schválili dne 10. 1. 22 elektronicky úpravy ve školním řádu (dokument číslo 

jednací: 0290/2022 1.11 A10), revize dokumentu č. 13., Čl. XX odst. 2 a 3, Čl. XXI odst. 1 

písm. i). 

12. Diskuse 

13. Závěr zasedání 

Datum a místo příštího jednání: 

- říjen 2022, pracoviště SZŠ (nebo podle domluvy) 

 

Přílohy: 

- prezenční listina 

 

 

 

 
Mgr. Marcela Malíková 

  
Bc. Antonín Snášel 

Zapsala Ověřil 

  
 


