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Vize školy 

Poslání školy 

 

Posláním naší střední školy s nadregionálním významem je vzdělávání a výchova odborníků v oborech 

budoucnosti připravovaných pro život v moderní společnosti. 

Záleží nám nejen na profesní připravenosti, ale i na morálních vlastnostech každého jedince. 

Poskytujeme žákům příjemné prostředí, zdravé klima a individuální přístup. Samozřejmostí je pro nás 

komplexní soubor služeb podporujících vzdělávací proces každého žáka.  

Základními hodnotami každého zaměstnance školy je spravedlnost a důslednost, jdeme svým žákům 

příkladem.  

Absolventi školy nacházejí uplatnění v renomovaných firmách, u živnostníků, jako soukromí 

podnikatelé, ale i v dalším studiu na univerzitách. 

Posláním školy je také vytvářet nabídku celoživotního vzdělávání s cílem zvyšování kvalifikace. 

 

Vize školy 

Vize školy vychází z její tradice, potřeb a aktuální společenské situace. Vize charakterizuje stav, ke 

kterému škola směřuje. Budeme školou:  

 ve které vládne demokratický systém s jasnými pravidly, důslednou kontrolou, který všichni 

zaměstnanci a žáci chápou a dodržují 

 která poskytuje kvalitní vzdělání všem žákům podle jejich možností, motivuje žáky k zájmu 

o celoživotní vzdělávání a vede žáky k hrdosti na své vědomosti a dovednosti 

 která vede žáky ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému, ke kulturnímu chování 

a vystupování ve škole i na veřejnosti 

 ve které si žáci váží svých učitelů a učitelé svých žáků 

 ke které mají žáci a rodiče respekt  

 ve které je příjemně, bezpečno a která je vybavena vším, co je potřebné ke kvalitnímu vzdělávání 

 podporující nové formy vzdělávání, projekty a mezinárodní aktivity 

 trvale reflektující na potřeby firem a požadavky trhu práce 

 spolupracující s rodiči, ostatními SŠ, VŠ a sociálními partnery 

 podporující zvyšování kvalifikace a personálního rozvoje zaměstnanců 

 kde všichni zaměstnanci aktivně respektují stanovené priority 

Budeme skvělou školou a budeme na to hrdí. 

Ing. Zdeněk Pavlík 

ředitel školy 


