Politika integrovaného systému
Vize bez úkolu je sen,
úkol bez vize je klam,
ale úkol s vizí může změnit svět
Kurikulární reforma českého školství, jejíž principy byly zformulovány v Národním programu
rozvoje vzdělávání, zavádí do vzdělávání nový model, založený na participaci školy při tvorbě
kurikulárních dokumentů. Tím se významně posiluje autonomie školy a odpovědnost za kvalitu
vzdělávání.
V souladu s novými principy kurikulární politiky a s dlouhodobými cíli Církevního gymnázia
Německého řádu, spol. s r.o. jsme připraveni poskytovat takové komplexní vzdělávací služby, které
budou odpovídat nejpřísnějším požadavkům zákazníka na jejich kvalitu. Jsme přesvědčeni, že tyto
náročné požadavky zákazníků jsme schopni splnit.
Základním úkolem politiky kvality je proto soustavná identifikace těchto požadavků, cílená a
komplexní aplikace požadavků do denní praxe naší společnosti s cílem dosahovat neustálého zlepšování
kvality našich služeb.
Dalším úkolem vyplývajícím z cíleného úsilí o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb je
zabezpečit kontinuální hodnocení a autoevaluaci včetně průběžného ověřování spokojenosti zákazníků.
Autoevaluace bude proto zpětnou vazbou našeho úsilí o vytvoření optimálních podmínek vzdělávacího
procesu, ale také pro stanovení odpovídajících vstupů.
Dále je potřeba zajišťovat neustálé zvyšování způsobilosti pracovníků, jejich odbornost a informovanost o
principech environmentálního řízení. Budeme šetřit přírodními zdroji, energiemi, vstupními materiály,
realizovat environmentální prevenci a v oblasti BOZP snižovat rizikovost.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří k základním a prioritním úkolům společnosti. Principy
Politiky BOZP jsou platné pro všechny zaměstnance společnosti, smluvní strany, návštěvníky a veřejnost,
kterých se činnost společnosti Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. týká. Každý pracovník
je odpovědný za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na svém pracovišti
Soustavná kvalifikovaná identifikace rizik a jejich řešení, uplatňování hledisek bezpečnosti práce a
ochrany zdraví ve všech rozhodovacích a výkonných činnostech tvoří nedílnou součást podnikatelských
aktivit.
Efektivní a soustavné zlepšování pracovního prostředí, uplatňování preventivních opatření, znalost a
dodržování zásad a povinností v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou součástí
kvalifikace pracovníků na všech úrovních.
Viditelnou a trvalou podporou a motivací všech zaměstnanců posilovat odpovědnost a kladný přístup
k zajišťování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Uplatňovat takové principy řízení, které by zajistily zachování bezpečnosti, integrity a dostupnosti
informací. Jedním z hlavních úkolů společnosti je předcházet bezpečnostním incidentům a to důsledným
realizováním přijatých opatření a nepřetržitým sledováním a vyhodnocováním fungování systému
managementu. Vedení organizace se zavazuje zajistit potřebné zdroje a podmínky pro zavedení,
uplatňování a zlepšování systému managementu bezpečnosti informací.

Jsme si vědomi, že neustálého zvyšování kvality dosáhneme pouze s takovou politikou kvality,
která se týká všech aktivit naší společnosti a všech jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat
svým dílem k uskutečňování cílů politiky kvality společnosti. Úkolem každého pracovníka je vykonávat
bezvadnou práci a všichni zaměstnanci musí pracovat tak, aby jeho objednatelé, jak interní tak i externí,
byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků
je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší společnosti.
 Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením systémů managementu
dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, ČSN ISO/IEC
27001:2006 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou
kvalitu.
 Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými legislativními
normami a předpisy.
 Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce.
 Kvalita zásadním způsobem spoluvytváří dobré jméno společnosti a je nutnou podmínkou pro
její další prosperitu.
Tato politika kvality je nejzávažnější dokument ve společnosti, který je výchozím dokumentem pro
tvorbu všech koncepčních dokumentů školy – především výhledového a rozvojového plánu školy a
školního vzdělávacího programu, a všichni pracovníci společnosti jsou povinni se jím řídit, respektovat
jeho význam a pro jeho naplnění stanovit konkrétní cíle kvality jako samostatný dokument.
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