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QF17/2/3.1.2005 
 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 

 

Datum změny: 1.10.2012 Vytištěno: 05.10.2017 9:39 

Zpracoval/a: PhDr. I. Křížová Schválil/a PhDr. Ivana Křížová 
V případě tisku směrnice ze serveru platí tato pouze 48 hodin od chvíle, kdy byla vytištěna a poté jen po zaevidování u PVJ 

 

 

z jednání konaného dne:    27. listopadu 2017 v 15.00 hod 

na: sborovna SZŠ a VOŠZ   

Účastníci jednání (bez titulů):  

Bílek, Mauritzová, Michálková, Milota, 
Uhrová 
Omluven: Vladař 
Hosté: Křížová 

Předmět jednání: 

Školská rada   
Střední zdravotnické školy 

a Vyšší odborné školy zdravotnické, 
Plzeň, Karlovarská 99 

 

 
Záznam o průběhu a výsledku jednání: 
 

I. 
 
Zahájení provedla zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jiřina Uhrová. 
Seznámila přítomné s programem jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Představení jednotlivých členů ŠR 
3. Volba předsedy a zapisovatele 
4. Seznámení nových členů ŠR se školou a jednotlivými studijními programy 
5. Různé  

 
II. 
 

Členové ŠR schválili navržený program.  
 

 
III. 

 
Členové školské rady si byli navzájem představeni. 
Zástupci zřizovatele ve školské radě: doc. PhDr. Ilona Mauritzová a Ing. Roman Bílek, 
zástupci pedagogických pracovníků: Ing. Jaroslava Michálková a Mgr. Jiřina Uhrová, 
zástupci studentů, žáků a rodiče nezletilých žáků: Pavel Milota (2 DZZ) a David Vladař 
(4A ZA). 
Na zasedání byla přítomna i ředitelka školy I. Křížová jako host. 
 

IV. 
 

Mgr. Uhrová navrhla do funkce předsedy ŠR Ing. Jaroslavu Michálkovou a do Funkce 
zapisovatele studenta Pavla Milotu. 
Oba navržení kandidáti byli schváleni ostatními členy ŠR. 
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V. 
 

Mgr. Jiřina Uhrová a Ing. Jaroslava Michálková seznámily přítomné s jednotlivými 
obory jak na VOŠZ, tak i na střední škole. 
Ředitelka školy PhDr. Ivana Křížová vyzdvihla nejdůležitější projekty, ve kterých je 
škola zapojena: 

 v minulém týdnu jsme získali na základě projektu titul „Škola podporující 
zdraví“, 

 účast žáků, studentů a vyučujících v projektu Erasmus+, 

 z projektu IROP škola získala částku 2 miliony na vybavení 

 projekt Šablony – vychází ze školních akčních plánů, které byly vytvořeny na 
základě krajských akčních plánů 

 
VI. 

 
Různé: 

 četnost schůzí ŠR – minimálně dvakrát za rok, zejména při schvalování 
významných dokumentů (rozpočet školy a výroční zpráva školy), 

 pokud se bude jednat o schvalování menšího rozsahu – např. změny ve 
školních řádech, bude možné poslat a schválit elektronicky s následným 
zápisem výsledků  

 diskuse na téma vzdělávání na VOŠZ, zejména obor DZZ a následné 
zaměstnávání absolventů tohoto oboru 
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USNESENÍ č. 3/2017 

 
z jednání Školské rady Střední zdravotnické školy  

 
a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99 

 
Datum konání: 27. listopadu 2017 

 
 
Školská rada Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, 
Karlovarská 99 podle § 168 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

 schvaluje 
o volbu předsedy a zapisovatele nové ŠR, 
o četnost schůzí ŠR, 
o možnost elektronického schvalování dokumentů menšího rozsahu 

elektronicky. 
 

 

 bere na vědomí 
o informace o oborech SŠ a VOŠ, 
o informace o projektech školy. 

 
 
Zapsala: Ing. Jaroslava Michálková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _________________________      _______________________ 
 Ing. Jaroslava Michálková,    PhDr. Ivana Křížová, 
  předsedkyně ŠR         ředitelka školy 
 
 


