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Cíle kvality na školní rok 2009-2010
Úsek teoretického vyučování
Kvalitní škola, kvalitní žák, kvalitní život, kvalitní společnost!
V návaznosti na tuto vizi, politiku kvality a podnikatelský záměr schválený pro rok 2009
stanovuje vedoucí ÚTV následující cíle kvality:
Úsek teoretického vyučování










zkvalitnit materiální podmínky výuky a prostředí školy – spolupráce se
sociálními partnery
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
připravit přijímací řízení
Termín: 31. 1. 2010
připravit maturitní zkoušky
Termín: 15. 3. 2010
propagovat systém spotřebního družstevnictví, činnost školy, učňovské a
středoškolské vzdělávání společenské akce, den otevřených dveří, vánoční
výstava, schůzky s žáky 9. tříd ZŠ)
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
úzce spolupracovat s učiteli praktické výuky a jednotlivými pracovišti
odborného výcviku a odborné praxe návštěva pracovišť, školení, semináře,
příprava soutěží)
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
zkvalitňovat přípravu žáků a pedagogů na nový systém maturitní zkoušky
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
zkvalitňovat odbornou přípravu pedagogických pracovníků školení, odborné













studium, doplňkové pedagogické studium)
Termín: průběžně k 30. 6.2010
výchova žáků ke zdravému způsobu života, příprava k volbě povolání (besedy
s lékaři a se sociálními pracovníky, spolupráce s Úřadem práce ve Znojmě)
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
organizovat evaluační testování
Termín: průběžně k 30. 6.2010
zajistit odbornou a učební praxi žáků studijního oboru Hotelnictví a turismus,
Podnikání, obchod a služby a nástavbového studia
Termín: průběžně k 30. 6.2010
organizovat zahraniční odborné stáže žáků v rámci programu Leonardo
da Vinci a odbornou praxi ve spolupráci s firmou Lázně Luhačovice, a.s.
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
organizovat aktivity v rámci příhraniční spolupráce
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
organizovat a účastnit se soutěží ve všeobecně – vzdělávacích a odborných
předmětech (školní i regionální)
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
zapojení žáků a pedagogů do vzdělávacího programu Comenius
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
rozvoj vzdělávání dospělých (např. školení ICT pro zaměstnance Jednoty
Moravský Krumlov, dílčí kvalifikace, odborné kurzy)
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
rozvoj environmentální výchovy, zapojení žáků do projektů a činností
organizovaných Střediskem ekologické výchovy
Termín: průběžně k 30. 6. 2010
zkvalitnit výuku jazyků (školení pedagogických pracovníků)
Termín: průběžně k 30. 6. 2010

Odpovědnost za plnění všech úkolů:
Ing. Helena Binderová – zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Mgr. Vladimír Čech – zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Ve Znojmě dne 1.9.2009

Mgr.Libor Hanzal
ředitel školy
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Rozdělovník / seznámení s obsahem*
Jméno

Datum
21.8.2009

Mgr.Hanzal

21.8.2009

Ing.Binderová

21.8.2009

Mgr.Čech

21.8.2009

Ing.Rosecká

21.8.2009

Milan Zeť

Podpis

* Nehodící se škrtněte
QF 42-02-01
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