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Zápis z 20. zasedání školské rady 
 

Den: 24. červen 2015 
 

Přítomni:  Ladislav Vomáčko - předseda 

Bc. Irena Stránská 

Mgr. Lenka Majtásová 

  Ivana Fríblová  

Hosté:  Ing. Helena Klimešová – ředitelka školy   

Program: 

1. Informace o průběhu plnění úkolů školního roku – Ing. Klimešová. 

2. Plánované změny ve školním řádu. 

3. Výhled na příští školní rok. 

4. Diskuse. 

K jednotlivým bodům: 

ad 1. Ředitelka školy Ing. Klimešová seznámila radu s přípravou, průběhem a výsledky 

jednotlivých školních aktivit: 

a) Informace o výsledcích maturitních zkoušek – jarní termín. 

b) Informace o průběhu a výsledcích závěrečných učňovských zkoušek – velmi 

kladně hodnoceno rovněž zástupci ČŠI, která byla přítomna u všech částí této 

zkoušky – hodnotili velmi dobře jak organizaci, vedení tak i samotné výsledky 

žáků. Na úspěšnosti celé akce se velmi projevilo možnost využívat nové 

školicí středisko na Labence – info o této akci podala vedoucí učitelka OV pí 

Fríblová. 

c) Informace o prospěchu žáků školy ve druhém pololetí školního roku. 

d) Informace o úspěšné účasti školy na řadě soutěží – příklad velmi úspěšná účast 

na mezinárodní odborné soutěži v Rimavské Sobotě.  

e) Žáci školy se účastnili řady odborných exkurzí, turistického kurzu. 

f) Žáci se účastnili řady akcí z oblasti výchovného poradenství. 

g) Žáci ubytovaní na DM Jitřenka měli možnost účastnit se množství 

mimoškolních aktivit – návštěva divadla, kina, sportovní soutěže, turistické 

výlety, kurzy aj. 

Závěrem zhodnotila uplynulý školní rok jako velmi úspěšný. 

ad 2. Ing. Klimešová rovněž seznámila komisi s některými plánovanými změnami ve 

školním řádu, které vycházejí především ze změn v novém občanském zákoníku a také 

reagují na novinky ve školském zákoně.  

ad 3. Ing Klimešová seznámila radu s výhledem na příští rok, plány na účast v dalších 

projektech. Vzhledem k tomu, že příští rok se plánuje již desátý tedy jubilejní ročník 

školou organizované a velmi úspěšné mezinárodní přehlídky a soutěže učňovských 

škol Gastro Poděbrady, je potřeba hledat další možnosti financování a další nápady na 

ještě atraktivnější průběh. 
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ad 4. V rámci diskuse vystoupila pí Stránská s poděkováním škole za velmi kvalitní 

poskytované služby veřejnosti, jako je výroba různých typů pohoštění pro domácí 

oslavy, zajišťování rautů pro různé příležitosti a jiné. 

 

Školská rada schválila 

1. navrhované změny ve školním řádu 

2. vnitřní řád Domova mládeže Jitřenka 

3. výhled na nový školní rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Majtásová Zápis ověřila: Ivana Fríblová 

 

V Poděbradech 29. 6. 2015 

 

 


