
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 9. 6. 2022  
  

Přítomni: Mgr. Simona Belanová, Petra Fedorová, Ing. Ivo Kantor,  

                 Mgr.Dagmar Nogová,  Ing. Vít Slováček   

Omluveni: Ing. Tomáš Fukala 

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec 

1. Zpráva o hospodaření 
2. Informace o výsledcích inspekční činnosti na škole 
3. Informace o maturitních zkoušek  
4. Informace o přijímacím řízení  
5. Informace o plánovaných akcích v dalším obdobích (oslavy školy) 
6. Projekty  

 

Ad 1)  

Finančních prostředku na ohodnocení pedagogických pracovníků je dostatek, byl ale snížen 
normativ na počet pracovníků ve školní jídelně při současném mírném navýšení počtu 
strávníků a tímto byl snížen i objem prostředku na jejich ohodnocení. 

Finanční prostředky určené na provozní výdaje školy jsou vzhledem k narůstajícím cenám 
energií (hlavně ceně topení – tedy plynu a elektřiny) nedostačující, RNDr. Hudec o daném 
problému jedná se zástupci kraje. 

Ad 2) 

Na škole proběhlo šetření české školní inspekce. 

- Kontrola pedagogické činnosti a výchovných a vzdělávacích aktivit na škole dopadla 
výborně, byly stanoveny silné stránky školy a vytýčeny příležitosti k případnému 
zlepšení 

- Kontrola hospodaření shledala jisté nedostatky, tyto byly za pomoci auditora 
korigovány, následná kontrola pak připomínkovala ještě systém inventarizace na škole. 

Závěrečné zprávy všech kontrol byly dány školské radě k dispozici a jsou zveřejněny. 

Ad 3)  

Maturitní zkoušky 2021/22 proběhly bez problémů, všichni studenti školy zkoušku úspěšně 
ukončili.  

 



Ad 4)  

Přijímací zkoušky na vysoké škole ještě stále probíhají, nemáme tedy ještě zpětnou vazbu od 
všech studentů o jejich případném dalším studiu. 

Ad 5)  

Od 16.-19. 6. 2022 probíhají na škole odložené oslavy 100. výročí založení školy – podrobný 
program je na školních webových stránkách, členové školské rady jsou zváni. 

Ad 6)  

Škola je zapojena do projektu Erasmus+KA2, jehož je hlavním koordinátorem - projekt probíhá 

- BE DIGI, BE ECO, BE IN (Modern Technologies and Sustainable Development as the 

Key to Saving Eart) (realizace od 28.2.2022 do 28.2.2025) 

V letošním roce končí projekt Erasmus+KA1 Zkušenostmi z Evropy k inovaci výuky. 

       Byl schválen a letos začne nový projekt Erasmus+KA 1.  Společně za lepší budoucnost 

(realizace od 1.9.2022 do 29.2.2024) 

S podporou evropských fondů se právě dokončuje nová učebna fyziky s 3D technologií. 

 

Zapsala: Mgr. Simona Belanová 

 

 


