
Zápis ze schůze školské rady 

při  SZŠ a VOŠ zdravotnické Poděbradská 1247/2  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

konané dne 25. 6. 2019 

Body jednání: 

 

 

1. Přivítání rodičů a ostatních členů školské rady . 

 

2. Nelson Daka – vysvědčení, postup do 9. ročníku (adopce na dálku), zaplaceno na  

                  jeho vzdělání 8 000 Kč (Tříkrálová sbírka vynesla cca 2 600 Kč). 

 

3. Život dětem – letos účast v podzimním termínu – polovina výtěžku do sociálního  

                  fondu školské rady. Již jsme přihlášeni do nového ročníku na září školního roku  

                  2019/2020. 

 

4. Fenomén „student na dně“, možnosti řešení obtížné sociální životní situace  

                  studujících. 

 

5. Uplatnitelnost – zaměstnatelnost našich absolventů, spolupráce s Úřadem práce,  

                  zaměstnání absolventů v Německu. 

 

6. Městská policie – spolupráce, řešení kyberšikany, rasové nesnášenlivosti - besedy. 

 

7. Školská rada projedná Návrh rozpočtu na školní rok 2019/2020. 

 

8. Informace o přípravě nových ŠVP pro obory Praktická sestra a Masér  

        ve zdravotnictví. 

 

9. Informace o proběhlé kontrole ČSI – seznámení s inspekční zprávou. 

 

 

10. Školská rada odsouhlasila proplacení příspěvku na workshop Nevypusť duši pro  

        3. ZA  2.450 korun. Workshop proběhl 17. 4. 2019 (žádala D. Vintrová) 

 

 

11. Školská rada odsouhlasila proplacenínavýšení příspěvku na odměny pro  

        vyznamenané maturanty o 6 000 korun.  (žádala H. Kaňovská) 

 

 

12. Školská rada vyřídila kladně žádost o proplacení příspěvku na občerstvení na  

        maturitní zkoušky o 5.500 korun. (žádala H. Kaňovská) 

 

 

 

13. Školská rada vyřídila kladně žádost o proplacení příspěvku na sportovní turnaj  

         školy 4.000 korun – akce proběhla12. 4. 2019 (žádala V. Veselá) 

 

 

14. Školská rada vyřídila kladně žádost o proplacení příspěvku na dopravu pro třídy  



       2. AZT a 3. AZT  – exkurze do Svitav do dentální firmy Flava 7.000 korun (žádala  

        M. Halámková) 

 

15. Školská rada vyřídila kladně žádost o proplacení příspěvku na akci Dokážeš  

         uniknout dezinformacím – úniková hra pod vedením odborného týmu (žádal V.  

         Laitl) 

 

 

 

16. Dalším plánovaným bodem jednání je projednání mimořádných finančních  

         příspěvků pro studující na akce, které jsou nad rámec rozpočtu ŠR.                                                          

 

 

Příspěvek na dopravu na exkurzi do Domova pro osoby se zdravotním postižením a centra sociální 

péče a současně výcvikový kurz pro peer aktivisty – třídy 3.ZA, 1.ZA, 1.ZAB, 1.AZT a 1.MAS -  pro 

žáky, kteří se podíleli na preventivních aktivitách SZŠ 

Ve výši 32.000 korun 

 

 

 

 

Diskuse: 

 

1. Školská rada diskutovala o bodu 7 

2.  Školská rada diskutovala o bodu  8 

3. Školská rada diskutovala o bodu 9 

 

 

 

Usnesení: 

 

1. Školská rada jednohlasně schválila Návrh rozpočtu na školní rok 2019/2020. 

2. Příští schůzka školské rady proběhne na přelomu 1. 10. 2019. 

Přílohy:  
 

Prezenční listina 

Seznam členů školské rady 

Návrh rozpočtu školské rady na školní rok 2019/2020 

7 žádostí o finanční příspěvek 

 

 

Zapsala: Mgr. Daniela Vintrová (rukopis přímo na schůzce školské rady) 

Předseda: PaedDr. Zuzana Ledvinová 

 

 

V Karlových Varech dne 25. 6. 2019 Předsedkyně školské rady 

 výchovná poradkyně 

 PaedDr. Zuzana Ledvinová 


