Cíle školy: Školní rok 2015-2017-aktualizace 2016-17
Stabilizovat a vytvořit vyrovnané portfolio vzdělávacích programů školy s ohledem na dosavadní
demografický vývoj a vnitřní vertikální prostupnost oborů maturitních i učňovských.Získat větší
podporu sociálních partnerů.
T: 12.2017
ŘŠ a vedení školy
Dosáhnout náborovou činností a soustavnou vzdělávací a výchovnou činností maximálního využití
kapacity aktivních vzdělávacích oborů školy (alespoň 250 žáků)
T: 1.9. Z: Pedagogičtí pracovníci školy
Dosahnout průběžného zvyšování kvalifikovanosti pedagogů u dvou pracovníků.T: 12/2017
Z: Vedení školy a pedagogičtí pracovníci
Modernizovat a rozšířit pracoviště praktické výuky v oboru Stravovací a ubytovací služby a u
stojírenských oborů.
T: 12/2017 Z: ZŘPV
Zlepšit pracovní a studijní,technické a technologické zázemí pracovního prostředí na všech
pracovištích školy.
T: 12/2017
Z: Vedení školy
Uspořádat akci k výročí existence střední školy v Nejdku pro žáky a učitele
T: 12/2017
Z:Vedení školy s pedagogy
Ukončit do konce školního roku majetkoprávní jednání o Ville Felicitas Abertamy (bývalé SOU
lesnické)
a dosahnout finanční vyrovnanosti nákladů u pronajatého nemovitého majetku(Vila)
T: 5/2017
Z: ŘŠ
Nevyužívané prostory školy pronajmout za oboustranně výhodných podmínek.
T: průběžný Z: ŘŠ a VTE
Dosáhnout průměrných výsledků při závěrečných a maturitních zkouškách a ve srovnávacích
měřeních Scio (z hlediska krajských a státních ukazatelů)
T: Konec šk.roku 2016/2017
Z: Pedagogičtí pracovníci školy
Provést stavební úpravy v přístupových prostorách budovy v Rooseveltově ulici a opravit havarijní
stav kanalizačního svislého sběrače v budově.
T: Do 1.11.2017
Z: ŘŠ, odd. TE odd.
Připravit finanční rozpočet na opravu zateplení v obou budovách SOŠ a SOU v Nejdku a ve Staré
Roli.
T: 10/2017
Z: ŘŠ, odd. TE
Otevřít a užívat adaptované prostory pro pronájem Farní charity v nevyužívaných částech OP Stará
Role.
T:Do 20.9.2017 Z: ŘŠ odd. TE odd.
Připravit náměty pro zájmovou činnost žáků a navrhnout program spolupráce s Rehos Nejdek
Perninská ul. a Farní charity.
T: 9/2017
Z: vedení SOŠa SOU
V Nejdku dne 25.8.2016

Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

