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Zápis z 22. zasedání školské rady – při SOU společného stravování, Poděbrady 

 

Datum: 29. červen 2016, Labenka – středisko OV 

Přítomni:  Ladislav Vomáčko - předseda 

Bc. Irena Stránská 

Mgr. Lenka Majtásová 

  Ivana Fríblová  

Mgr. Radka Vrchotová 

Nepřítomni:  Renata Jakobiová - neomluvena 

Hosté:  Ing. Helena Klimešová – ředitelka školy     

Program: 

1. Návrh programu jednání. 

2. Zpráva o výsledcích závěrečných učňovských zkoušek. 

3. Zpráva o výsledcích maturitních zkoušek. 

4. Aktivity školy, účast a úspěchy školy v soutěžích, prezentace školy. 

5. Ekonomika školy. 

6. Seznámení s účastí školy v dalších projektech – Krajský akční plán. 

7. Výhled na příští školní rok.  

8. Partnerské projekty s dalšími školami v Poděbradech. 

9. Podzimní volby nových členů do školské rady. 

 

K jednotlivým bodům: 

ad 1. Předseda ŠR pan Vomáčko přednesl návrh programu zasedání ŠR. Tento návrh byl 

všemi přítomnými členy přijat. 

ad 2. Ředitelka školy Ing. Klimešová seznámila radu s výsledky závěrečných 

učňovských zkoušek, přičemž všichni učni všech zaměření již konali centrální 

jednotnou závěrečnou zkoušku; z 54 žáků prospělo celkem 50 žáků, 2 žáci prospěli 

s vyznamenáním. Rovněž uvedla výsledky klasifikace v ostatních třídách – 

konstatovala pozitivní trend - oproti předchozím rokům se totiž výrazně snížil počet 

nedostatečných a zvýšil počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním. 

ad 3. Ředitelka školy Ing. Klimešová rovněž seznámila radu s výsledky jarního termínu 

maturitních zkoušek, kdy z 22 přihlášených studentů zvládlo 9 studentů úspěšně 

maturitní zkoušky v plném rozsahu, zbytek bude konat některé části MZ 

v podzimním termínu. Jedná se však pouze o zkoušky ze společné části MZ, 

konané již na tzv. spádových školách. Ústní MZ se tedy na podzim na naší škole 

konat nebudou! 

ad 4. Ředitelka školy dále seznámila radu s velkým množstvím aktivit školy; zejména 

v odborných soutěžích si žáci školy vedli velmi dobře a umísťovali se na čelních 

místech – např. v mezinárodní odborné soutěži v Rimavské Sobotě se Daniel Dbalý 

umístil na 1. místě za velmi oceňovaný výkon a výtvor v kategorii kuchař. 

Upozornila na prezentaci školy nejen na webových stránkách, ale i na Facebooku, 

kde se všichni mohou přesvědčit o množství a pestrosti aktivit, kterých se žáci 

školy zúčastňují. Všechny aktivity budou rovněž uvedeny v závěrečné zprávě. 

ad 5. Ing. Klimešová poté přednesla radě zprávu o ekonomickém hospodaření školy. Do 

momentálního hospodaření v mínusu se promítají např. náklady na vytvoření 

a pořízení projektové dokumentace – výzva IROP – výsledkem by mělo být v rámci 
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projektu zajistit prostředky na obnovení a modernizaci gastro techniky v centru OV 

Labenka; dále pak zakoupení nového výkonnějšího serveru pro počítačovou síť 

školy (peníze získá od SKÚ) a také úhrada dluhu směrem k SKÚ, který vznikl 

v souvislosti s předchozím projektem modernizace Labenky. 

ad 6. Ředitelka školy dále informovala radu o Krajském akčním plánu a s tím spojené 

potřebě dobře naplánovat důležité investiční výdaje na další období (až do roku 

2020), tak aby mohly být v rámci projektů kraje poté uhrazeny – např. zateplení 

a fasáda budovy školy, konektivita školy atp. 

ad 7. Ing. Klimešová rovněž seznámila radu s výhledem na další školní rok – počet 

přihlášených žáků, otevření 3 nových tříd prvního ročníku oboru KČ (zatím 

přihlášeno 75 žáků) a jedné první třídy nástavbového studia, kde bylo schváleno 

přijetí většího počtu studentů, než v předchozích letech, tedy až 30 studentů (zatím 

přijato 26 studentů). V dané chvíli se tedy jedná o celkem cca 320 žáků, což je stále 

méně, než by bylo potřeba k naplnění kapacity školy. Rovněž informovala o 

změnách ve ŠVP maturitních ročníků, které si vyžádala větší efektivita výuky. 

Hovořila o potřebných personálních změnách v oblasti výuky – noví učitelé pro 

TEV, ANJ a ZPV, a také v ekonomickém úseku – hlavní ekonomkou školy byla 

pověřena Ing. Vaněrková (odešla Ing. Chuchvalková) a přijata bude nová účetní na 

částečný úvazek. 

ad 8. Škola dále plánuje - dle slov její ředitelky - zapojení se do partnerských projektů 

s některými školami v Poděbradech – zejména do projektu se střední zemědělskou 

školou (odborné téma – my vypěstujeme, vy uvaříte) a také s oběma základními 

školami – např. na téma zdravé vyživy atp. 

ad 9. Vzhledem k ukončení studia žáků, jejichž dva rodiče pracovali ve školské radě 

ve funkci zástupců žáků – pí Jakobiová a Mgr. Vrchotová – která působí ve funkci 

již tři roky – bude ukončena také činnost těchto rodičů v radě a bude potřeba hned 

v září uskutečnit volby nových dvou členů rady do téže pozice. 

Usnesení 

Školská rada 

 schválila navrhovaný program zasedání, 

 vzala na vědomí přednesené zprávy o výsledcích a aktivitách školy v uplynulém 

školním období, které přednesla ředitelka školy Ing. Klimešová,  

 vzala na vědomí koncepci školy pro stávající školní rok 2016/2017, 

 ukládá ředitelce školy vyhlášení a zorganizování voleb dvou nových členů rady – 

rodičů, kteří budou zastupovat ve školské  radě žáky – nejpozději do 23. 9. 2016, 

 dohodla se na termínu dalšího zasedání rady, na kterém bude schvalována výroční 

zpráva za uplynulý školní rok 2015/2016. 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Majtásová Zápis ověřila: Ivana Fríblová 

V Poděbradech 29. 6. 2016 

 

Předseda: Ladislav Vomáčko 


