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z jednání konaného dne:    27. března 2018 v 15.00 hod 

na: sborovna SZŠ a VOŠZ   

Účastníci jednání (bez titulů):  

Bílek, Michálková, Milota, Uhrová 
Hosté: Křížová, Tesařová 
Omluvena: Mauritzová 
Nepřítomen: Vladař 

Předmět jednání: 

Školská rada   
Střední zdravotnické školy 

a Vyšší odborné školy zdravotnické, 
Plzeň, Karlovarská 99 

 

 
Záznam o průběhu a výsledku jednání: 
 

I. 
 
Školská rada byla zahájena předsedkyní ŠR, Ing. Jaroslavou Michálkovou, která 
v úvodu seznámila členy ŠR a přítomné hosty s programem jednání.  
 

1. Zahájení jednání a podpis prezence  
2. Schválení rozpočtu školy pro rok 2018 
3. Schválení studijních programů pro akreditací oborů VOŠZ 
4. Diskuse na různé téma  

 
II. 
 

Členové ŠR schválili navržený program.  
 

III. 
 

Rozpočet pro rok 2018 představila ekonomka školy, Ing. Pavla Tesařová, která 
informovala o největších investicích, které školu čekají v roce 2018. Mezi ně patří 
celková rekonstrukce školního bufetu a společenské místnosti. Dále budou pořízena 
okna, nové vchodové dveře, lavičky a stolky do prostorů na chodbách.  
 
Rozpočet byl schválen všemi přítomnými členy ŠR.  
 

IV. 
 

Schválení oborů VOŠZ, které jsou připravené k akreditaci: 

 Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium  

 Diplomovaný zubní technik – denní studium 

 Diplomovaná dětská sestra – denní studium 
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 Diplomovaný nutriční terapeut – kombinovaná forma studia  

 Sociální práce a sociální pedagogika – kombinovaná forma studia  
 
Všichni přítomní členové ŠR schválili tyto studijní programy k podstoupení a získání 
akreditace.  

 
V. 

 
Různé: 
 

 Využitelnost a následná úspora v rozpočtu školy pro následující roky.  

 Pokles uchazečů o studijní obory na SZŠ i VOŠZ a reálné úvahy, které by 
zájem uchazečů zvýšily.  
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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. března 2018 

 
 
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 Rozpočet školy pro rok 2018 
o Akreditace oborů  

 

 bere na vědomí 
o Pokles uchazečů o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší 

odborné škole zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99 
 
 

 
 
 
Zapsal: Pavel Milota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _________________________      _______________________ 
 Ing. Jaroslava Michálková,    PhDr. Ivana Křížová, 
  předsedkyně ŠR         ředitelka školy 
 
 


