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Zápis z 21. zasedání školské rady 
 

Den: 14. říjen 2015 
 

Přítomni:  Ladislav Vomáčko - předseda 

Mgr. Lenka Majtásová 

  Ivana Fríblová  

Mgr. Radka Vrchotová 

Hosté:  Ing. Helena Klimešová – ředitelka školy   

Program: 

1. Zahájení a poděkování. 

2. Zpráva o konání a výsledku voleb nových členů školské rady – zástupců z řad 

pedagogických pracovníků (předchozím zástupcům vypršelo funkčního období). 

3. Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015. 

4. Zpráva o konání a výsledcích závěrečných učňovských zkoušek a maturitních zkoušek 

5. Informace o chystané změně elektronické dokumentace školy. 

6. Informace o projektové výzvě č. 56 a jejím využití. 

7. Výhled do příštího roku. 

8. Diskuse. 

K jednotlivým bodům: 

ad 1. Předseda komise p. Vomáčko zahájil jednání školské rady a poděkoval vedení školy 

za velmi vstřícné jednání a za zajištění již tradičního pohoštění při jednání rady. 

ad 2. Ředitelka školy Ing. Klimešová seznámila radu s přípravou, průběhem a výsledky 

voleb nových členů do školské rady – tyto volby se konaly v důsledku vypršení 

funkčního období dvou členek rady, které zastupovaly pedagogické pracovníky školy 

– konkrétně Mgr. Majtásovou a pí Fríblovou - viz příloha. Rada neshledala 

ve  způsobu voleb, tak, jak proběhly, žádné pochybení.   

ad 3. Ing. Klimešová detailně seznámila školskou radu s výroční zprávou za školní rok 

2014/2015. 

ad 4. Ing Klimešová seznámila radu s průběhem a výsledky závěrečných učňovských 

a maturitních zkoušek za školní rok 2014/2015. 

ad 5. Ing. Klimešová dále informovala radu o chystané změně ve vedení jednotné 

elektronické dokumentace školy a s tím spojené povinnosti auditu, který by měla škola 

provést na vlastní náklady. 

ad 6. V dalším bodě Ing. Klimešová seznámila členy rady s právě probíhajícím projektem 

s označením výzva k čerpání peněz z evropských fondů č. 56 – projekt, do kterého se 

škola zapojila, byl schválen ve druhém kole, peníze budou využity k úhradě týdenního 

pobytu, spojeného s výukou anglického jazyka pro 40 žáků školy s pedagogickým 

dozorem v Londýně, dále pak k úhradě studijního pobytu učitelů anglického a 

německého jazyka v zahraničí. 

ad 7. Ing Klimešová seznámila radu s některými důležitými body koncepce školního roku 

2015/2016 jako např. s možným zapojením školy do dalších především partnerských 

projektů, pokud budou vyhlášeny; o možnostech efektivního využívání nového 

školicího střediska školy na Labence – jedná se hlavně o rekvalifikační kurzy, 
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vzdělávání dospělých atp. v rámci doplňkové činnosti. V souvislosti s tím zvažuje 

škola možnost požádat o akreditaci pro výkon této činnosti. Dále pak hovořila o 

rozpočtu na příští školní rok – ten bude opět ovlivněn ještě stále velmi nízkým počtem 

žáků školy, který je však odrazem současné situace v počtech žáků středních škol v 

naší zemi, doplněný o 10 000 Kč (úhrada pobytu učitelky ruského jazyka Bc. 

Brunclíkové, která byla vybrána do delegace středočeského kraje k návštěvě 

Voroněže), 957 000 Kč získala škola v rámci již výše uvedené výzvy č. 56. 

ad 8. V diskusi jednali členové komise např. o povinných zdravotních prohlídkách žáků. 

Poděkovali ředitelce školy Ing. Heleně Klimešové za velmi podrobné a vyčerpávající 

informace.  

 

Školská rada 

1. schválila zprávu o výsledcích voleb nových členů rady 

2. schválila výroční zprávu za školní rok 2014/2015 

3. vzala na vědomí koncepci školy pro stávající školní rok 2015/2016.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Majtásová Zápis ověřila: Ivana Fríblová 

 

V Poděbradech 18. 10. 2015 

 

Příloha: Zápis z průběhu voleb 
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Příloha: 

 

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II 

 

ZÁPIS Z PRŮBĚHU VOLEB 

 

Evidence návrhů na kandidáty:  

 

Kandidáti zastupující pedagogické pracovníky    

Návrh na kandidátku – Mgr. Lenka Majtásová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, 

Ivana Fríblová – učitelka odborného výcviku, návrh zaevidován dne 14. 9. 2015  

 

Zveřejnění seznamu kandidátů: 

Viz Kandidátní listina  

 

Zajištění hlasovacích lístků:  

2 zástupci pedagogických pracovníků školy, volili pedagogičtí pracovníci školy, bylo 

vytištěno a předáno pedagogickým pracovníkům 32 hlasovacích lístků, odevzdáno 32 

hlasovacích lístků, souhlas s kandidátkou vyjádřilo 32 hlasů, tj. 100 % hlasů  

 

Výsledky hlasování:  

Viz Výsledky voleb do ŠR   

Obě kandidátky získaly 100 % hlasů, voleb se zúčastnili všichni oprávnění voliči.       

 

 

 

 

 

V Poděbradech, 30. 9. 2015   

 

 

 

 

Na základě podkladů přípravného výboru zapsala: Ing. Helena Klimešová  

 


