
 
 

Zápis z 2. jednání školské rady ze dne 29. 8. 2022 

 

Přítomni: 

Michaela Vostatková Krmelová, Mgr. Vlasta Beranová, host Mgr. Marie Klementová. 

 

Nepřítomna a omluvena: 

Ing. Sokolová Lenka, DiS. – pro toto jednání schvaluje dokumenty prostřednictvím e-mailu. 

 

 

Program 

 

1. Schválení programu jednání školské rady 

2. Schválení ŠVP pro obor Praktická sestra a ŠVP pro obor Sociální činnost 

3. Schválení školního řádu pro žáky SŠ a školního řádu pro studenty VOŠ 

4. Energetické úspory 

 

Ad. 1. 

Program školské rady byl členům předložen a přítomnými členy školské rady schválen. 

Ing. Sokolová, DiS. program schválila prostřednictvím e-mailu. 

 

Ad. 2. 

ŠVP pro obor Praktická sestra a ŠVP pro obor Sociální činnost byl schválen přítomnými 

členy školské rady. 

Ing. Sokolová, DiS. schválila ŠVP pro obor Praktická sestra a obor Sociální činnost 

prostřednictvím e-mailu. 

 

Ad. 3. 

Školní řád pro žáky SŠ a školní řád pro žáky VOŠ byl schválen přítomnými členy školské 

rady.



 

 

Ing. Sokolová, DiS. schválila školní řád pro žáky SŠ a školní řád pro žáky VOŠ 

prostřednictvím e-mailu. 

 

Ad 4. 

Energetické úspory – dne 29. 8. 2022 proběhne odpoledne schůzka s hejtmanem 

Pardubického kraje. Předmětem schůzky bude úspora energii. Ředitelka školy navrhne úsporu 

energií (výměna střešní krytiny, zateplení střechy školy, instalace fotovoltaických panelů). 

Od roku 2019 jsou ve škole instalována nová okna a vchodové dveře. 

Výhledově v září proběhne další jednání s krajským úřadem Pardubického kraje, kde ředitelka 

školy navrhne další úsporná řešení – výměna termostatických hlavic (poslední montáž 

proběhla v roce 2008). Ve škole je potřeba vyměnit cca 60 termostatických hlavic, které jsou 

již po revizi.  

Další návrh bude směřovat k montáži fotobuněk na světlo na toalety a do šaten školy. 

 

 

 

 

 

Usnesení: 

Další plánovaná schůzka školské rady proběhne dle potřeb školské rady. 

 

 

 

 

 

Ústí nad Orlicí 29. 8. 2022 

 

 

 Ing. Lenka Sokolová, DiS. 

 Michaela Vostatková Krmelová 

 Mgr. Vlasta Beranová 

 

 

Podpisy viz příloha č. 1 podpisová listina. 


