
Akce v přípravě 

1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 

Stav přihlášek (celkem 201): Předpoklad otevření tříd denního studia: IT1, MN1, PP1 a 
E1. Ve zkráceném dálkovém studiu Elektrikář a Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Přijímací řízení 22. a 24. dubna 2015, pomoc studentské rady při organizaci. 

Pro organizaci výuky denního studia ve školním roce 2015/2016 jsou zpracovány 3 
variantní řešení úvazků promítnutých do rozvrhů. Konečná varianta bude vybrána pro 
realizaci vlastního přijímacího řízení dne 22. dubna 2015. 

Harmonogram přijímacího řízení - 1. kolo 

Místo konání: učebna Výtvarné výchovy – „C“ 

dne 22. dubna 2015 – 1. termín 1. kola přijímacího řízení 

 Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium 1. skupina od 8.00 do 
10.00 hod 2. skupina od 14.00 do 16.00 hod Pozn.: zařazení do skupin s 
termínem je uvedeno v dopise stud. oddělení 

 Ekonomika a podnikání – denní studium od 10.00 do 12.00 hod 
 Informační technologie – denní studium od 10.00 do 12.00 hod 
 Elektrikář – denní studium od 12.00 do 14.00 hod 
 Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené dálkové studium od 14.00 do 

17.00 hod 
 Elektrikář – zkrácené dálkové studium od 14.00 do 17.00 hod 

24. dubna 2015 – 2. termín 1. kola přijímacího řízení 

 termín pro výše uvedené obory vzdělání denního studia (zde však již bude 
záležet na stavu naplnění jednotlivých  tříd z 1. termínu) – od 8.00 do 16.00 hod 

 místo konání: sekretariát ředitele 

 2. Příprava MZ2015 

 uzávěrka klasifikace a docházky 4. ročníků: TU a učitelé příslušných předmětů 
(17. 4.)seznámit maturanty s dodatkem ŠŘ – „Odpovědnost školy za žáky po 
ukončení klasifikace do vydání závěrečného vysvědčení“ (viz WWW stránky školy 
sekce Studijní oddělení/Dokumenty školy, Z: TU 

 studijní volno žáků před MZ – od 22. do 28. dubna 2015, 22. dubna „poslední 
zvonění“ 

 pedagogická rada 21. dubna 2015 od 14.00 hod 
 22. dubna 2015 informovat žáky o výsledcích studia, předat opis vysvědčení 
 28. dubna 2015 (15.30 hod) – rozvoz maturitní dokumentace 
 Praktická zkoušky: 29. dubna 2015: IT4, MN4 a 3A a opravné zkoušky, začátek 

od 7.30 hod (učebny ICT č. 1, 2 a lab. EMŘ) 



 po upřesnění připuštěných žáků k MZ2015JT zpracovat jmenovitý seznam 
ústních zkoušek (ÚZ - 18. - 21. 5. 2015) 

 od 4. května do 7. května 2015 PZ a DT SČ MZ2015 – dle JZS, 5. května 
 od 18. května do 21. května 2015 ÚZ SČ a PČ MZ2014 
 na období MZ2015 bude zpracován psaný rozvrh 

Ostatní podrobné informace jsou zveřejněny na www stránkách školy a školní nástěnce. 

3. Příprava ZZ2015 

Novelou Školského zákona založena povinnost konat ZZ novým způsobem. 

Vzhledem k časové tísni a kontinuity právní jistoty žáka vedení školy rozhodlo novým 
způsobem realizovat písemnou a ústní část. 

Termíny ZZ jsou zveřejněny na www stránkách školy. 

4. Výsledky ČŠI ČR 

Na stránkách ČŠI zveřejněn protokol z poslední kontroly (listopad 2014), zjištěné 
nedostatky napraveny. Upravené dokumenty zveřejněny na www stránkách školy. 

5. Minimální standard bezpečnosti 

Na základě doporučení MŠMT zpracován a postupně naplňován minimální standard 
bezpečnosti školy. Opatření ke zlepšení pedagogických dozorů je plně realizováno. 
V současné době probíhá realizace hardwarového zabezpečení hlavních vchodů 
jednotlivých budov včetně kamerového systému. 

6. Změna ve funkci zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání 

Ing. Karel Hladík informoval ředitele školy o svém záměru odchodu do starobního 
důchodu k 13. říjnu 2015. Funkce bude jím zabezpečována do 31. 8. 2015 

S danou informací obeznámil ředitel školy předsedu představenstva společnosti. 

Očekávané další odchody: k 31. 7. 2015 odchází do důchodu odborný učitel Ing. Slavík, 
na uvolněné místo bude vypsán konkurz. 

7. Příprava nového školního roku 2015/2016 

Zpracovány tři verze úvazků pedagogů promítnutých až do rozvrhů. Hotovy jsou ústřední 
dokumenty: Školní řád včetně Klasifikačního řádu, Plán práce pro školní rok 2015/2016. 



Po realizaci přijímacího řízení je nutné v návaznosti na výsledky řešit personálně odchod 
Ing. Slavíka do starobního důchodu. 

K bodu č. 4) 

- Den ředitelského volna na 5. 5. 2015 – průběh písemných zkoušek společné části 
MZ2015 - ČJL 
- Příprava akcí k závěru školního roku 
- Turnaj: memoriál Fr. Vřeského ve stolním tenisu 
- Odborná praxe 2. a 3. maturitních ročníků, termín konání od 18. do 29. května 2015 
- V průběhu MZ2015 bude výuka probíhat dle psaného rozvrhu 
- Pomoc v organizaci Přijímacího řízení (2 studenti – středa od 8.00 do 16.00 hod). 

Zapsal: Karel Hladík, ZŘ a Martina Pischelová, VP a ŠMK 

 


