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Školská rada Euroškoly Praha, střední odborné školy s.r.o. 

 

 

body programu: 

 

1. Školská rada                                            Referující: M. Šmíd  

2. Vývoj v Euroškole Praha                        Referující: R. Jendřejas, M. Šmíd 

3. Školní řád                                                Referující: M. Šmíd 

4. Výroční zpráva o činnosti školy              Referující: M. Šmíd 

 

 

Předsedající:  Z. Chlumská Vedení zápisu: R. Jendřejas 

 

Datum: 04. 10. 2018 

 

Místo: Euroškola Praha  Adresa: Trojská 211/110, Praha 7 Místnost: ředitelna 

 

Bod 1: Školská rada 

Mgr.Martin Šmíd jako ředitel Euroškoly Praha svolává nově ustavenou školskou radu, jejímiž 

členy jsou Mgr. Radim Jendřejas MBA za zřizovatele, Ing. Zuzana Chlumská za učitele a paní 

Alice Hejdová za rodiče. Probíhá volba předsedy ŠR, přítomni se shodli jednohlasně na Ing. 

Zuzaně Chlumské, jako předsedkyni. 

 

Bod 2: Vývoj v Euroškole Praha  

Ve školním roce 2018/19 nastoupil nový ředitel a byl otevřen 1. ročník denního studia v oboru 

Ekonomika a podnikání, ve kterém v současné době studuje 11 žáků denního studia. Cílem 

zřizovatele i ředitele Euroškoly Praha je vytvořit nové zaměření studijního oboru a díky této 

nabídce získat více uchazečů. Kromě ředitele nastoupila i nová paní učitelka na profilové 

předměty ekonomiku a účetnictví. Vedení školy bylo posíleno nově zřízenou asistentkou ředitele. 

Škola nadále úzce spolupracuje s Trojským gymnáziem, začleňuje jeho pedagogy do výuky a 

účastní se společných projektů. Prostory v diplomatickém komplexu budou do příštího školního 

roku rozšířeny tak, aby bylo možno otevřít další třídu 1. ročníku denního studia. Dálkové 

(kombinované) studium nadále pokračuje, v současné době v jedné třídě 1. ročníku a jedné třídě 

2. ročníku v počtech 16 a 24 studentů. 

Členové Školské rady berou na vědomí informaci ředitele a zřizovatele Euroškoly Praha. 

 

Bod 3: Školní řád, ŠVP 

Pan ředitel seznámil členy Školské rady se Školním řádem – poslední změna proběhla v kapitole 

VII. Ochrana osobních údajů ve škole. Týká se celosvětově řešeného tématu ochrany osobních 

dat, jak elektronických tak tištěných, také zvukových a obrazových záznamů. Školní řád platí od 

1. 9. 2018. Od 1. 9. 2016 je platný ŠVP pro nástavbové kombinované studium, obor Podnikání, 

ŠVP po 2. roce zůstává beze změn. ŠVP byl převeden do systému Inspis. 

Členové Školské rady berou na vědomí a schvalují znění předloženého Školního řádu. 
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Bod 4: Výroční zpráva o činnosti školy 

Mgr. Šmíd předložil členům Školské rady Výroční zprávu o činnosti Euroškoly Praha za školní 

rok 2017/18. 

Členové Školské rady berou na vědomí a schvalují znění předložené Výroční zprávy o činnosti 

Euroškoly Praha. 

 

 

 

                                        

V Praze dne:………………………………… 

 

 

Přítomni (bez titulů):             Jméno a příjmení:                            Podpis: 

 

 

  Alice Hejdová  ………………………………. 

 

  Zuzana Chlumská ………………………………. 

   

  Radim Jendřejas          ………………………………. 

 

  Martin Šmíd  ………………………………. 

   

   

 

                                        

   


