
 
 

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, Obrněné brigády 2258/6, 350 02  Cheb 
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Zápis č. 1/2019-2020 

z jednání Školské rady při ISŠ Cheb, příspěvkové organizaci  

Datum, místo a čas jednání: 14. října 2019, ředitelna ISŠ Cheb, p. o., od 14 hod. 

Přítomni: 

Milan Straka – člen, zvolen pedagogickou kurií 

Mgr. Dagmar Halová – členka, zvolena pedagogickou kurií 

Ing. Petr Navrátil - člen, jmenovaný zřizovatelem 

p. Luboš Pokorný - člen, jmenovaný zřizovatelem 

Host: 

Ing. Jan Homolka–ředitel školy  

 

Omluveni:  

p. Jan Bednářík  – člen, zvolen žákovskou kurií 

p. Jan Kubata - člen, zvolen žákovskou kurií 

 

Program jednání:  

1. Přivítání a schválení programu. 

2. Personální zajištění pro školní rok 2019/2020 (Ing. Jan Homolka). 

3. Průběh maturitních a závěrečných zkoušek (opravné a řádné termíny), počet úspěšných a 

neúspěšných žáků (Ing. Jan Homolka). 

4. Výhled pro školní rok 2019/2020 (počet žáků, oborová struktura). 

5. Schválení výroční zprávy ISŠ Cheb za školní rok 2018/19. 

6. Řešení situace zablokovaných finančních prostředků cca 1 000 000 Kč žáků u české 

spořitelny. 

7. Různé, diskuse. 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) 

Přivítání členů, prezence, schválení programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2) 
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ŘŠ informoval o organizačních změnách pro školní rok 2019/20, v současné době jsou tři zástupci 

ředitele školy pro jednotlivá odloučená pracoviště, řízením houslařské školy byl pověřen vedoucí 

učitel Bc. J. Pátek. 

Obor elektrotechnických předmětů - je nutné řešit dlouhodobou pracovní neschopnost učitele 

odborných předmětů. 

21. 10. 2019 má nastoupit nový ekonom školy. 

 

Ad 3) 

ŘŠ informoval o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/19. (Souhrnné 

informace – viz výroční zpráva školy 18/19).  

 

Ad 4) 

Od školního roku 2020/21 budou nabízeny nové obory např. Řidič kamionové dopravy. 

Ve školním roce 2019/20 bylo složeno 243 zápisových lístků, což je o 9 zápisových lístků než ve 

školním roce 2018/19. Celkový počet žáků je v současnosti: 673. 

 

Ad 5) 

PRO:4 

PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 1  

Usnesení: ŠR schválila výroční zprávu školy za školní rok 2018/19. 

 

Ad 6) 

V současné době jsou finanční prostředky cca 1 000 000 Kč zablokované u České spořitelny. ŘŠ 

přislíbil řešení dané situace. Termín kontroly červen 2020. 

 

 

Ad 7) 

Škola má nové logo, dokumenty s novým logem budou používány od ledna 2020. 

Došlo ke zlepšení kvality jídla. 

Škola bude mít nové internetové stránky. 

 

Přílohy: 

Pozvánka na zasedání 

Prezenční listina 

Usnesení 

Výroční zpráva ISŠ Cheb p. o. za školní rok 2018/19. 

  

 

 

 

Cheb 14. 10. 2019 

 

Zapsala: Dagmar Halová 

 


