STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ,
TECHNICKÁ A AUTOMOBILNÍ JIHLAVA
tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava

Politika kvality
Naší strategickou vizí je vytvořit takovou školu, která je stabilní, schopna dlouhodobě
dosahovat očekávaných výsledků a prosperity v oblasti vzdělávání a služeb veřejnosti
s touto činností spojených.
Úkolem politiky kvality je stanovit základní rámec pro zpracované strategie, vize, mise, plány,
projekty a dílčí cíle. Vyhlašujeme proto základní principy:
1. Vytvářením vhodných podmínek zajišťujeme spokojenost žáků s průběhem studia.
2. Usilovat o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu
absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách.
3. Vytvoření podmínek, které jim spolu se získanými vědomostmi a dovednostmi umožní
úspěšný vstup do praktického života.
4. Průběžné vyhodnocování studijních výsledků, přijmutím opatření k jejich zlepšování
předcházet vzniku studijních problémů; sledování úspěšnosti absolventů po ukončení
studia.
5. Průběžná spolupráce s žáky a zákonnými zástupci, pravidelné průzkumy jejich názorů na
školu a průběh studia.
6. Porovnávání úrovně vědomostí a dovedností žáků v odborných soutěžích, pravidelné
vyhodnocování výsledků maturitních a závěrečných zkoušek.
7. Nabídka oborů vzdělání, o jejichž absolventy je na trhu práce zájem, s čímž souvisí
průběžná modernizace vybavení školy dle potřeb jednotlivých oborů.
8. Spolupráce s nejvýznamnějšími zaměstnavateli v regionu a se středními školami
obdobného zaměření.
9. Školní vzdělávací program respektující vývoj oboru a potřeby zaměstnavatelů.
10. Poskytování komplexních informací o škole, školní informační systém přístupný žákům,
učitelům i veřejnosti.
11. S našimi dodavateli rozvíjet spolupráci na úrovni partnerských vztahů, které vedou
k lepšímu pochopení problematiky a potřeb našich zákazníků.
12. Vedení školy se zavazuje počínat si tak, aby škola jednala vždy v souladu s platnými
legislativními a normativními předpisy.
13. Vedení školy se zavazuje uvolňovat pro zavedený systém managementu kvality a pro
zajištění jeho neustálého zlepšování potřebné zdroje. Zavazuje se systém zavést,
udržovat, aby byl efektivní a přiměřený potřebám školy.

Jihlava, dne 29. 1. 2015
Ing. Miroslav Vítů
ředitel školy
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