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Zápis z 23. zasedání školské rady – SOU společného stravování, Poděbrady 

 

Datum: 12. říjen 2016, Labenka – středisko OV 

 

Přítomni:  Ladislav Vomáčko - předseda 

Mgr. Irena Stránská 

Mgr. Lenka Majtásová 

  Ivana Fríblová  

Mgr. Radka Vrchotová 

Ing. Pavel Kupec 

Hosté:  Ing. Helena Klimešová – ředitelka školy   

Program: 

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

žáků. 

2. Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016. 

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

zkoušek. 

4. Krajský akční plán, školní akční plán - informace. 

5. Ekonomika školy. 

6. Výhled do příštího roku. 

7. Diskuse. 

K jednotlivým bodům: 

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

voleb dvou nových členů do školské rady a to zákonných zástupců žáků – dva bývalí 

zástupci rodičů žáků ukončili působení ve školské radě v důsledku zakončení studia 

svých dětí na naší škole. Novými členy byli v řádných volbách viz zápis v příloze 

zvoleni Ing. Pavel Kupec a Mgr. Radka Vrchotová.  

ad 2. Ing. Klimešová detailně seznámila školskou radu s výroční zprávou za školní rok 

2015/2016.  

ad 3. Ing Klimešová seznámila radu s průběhem a výsledky závěrečných učňovských 

a maturitních zkoušek za školní rok 2015/2016. 

ad 4. Ing. Klimešová dále informovala radu o nutnosti vytvořit tzv. školní akční plán, který 

by navazoval na Krajský akční plán a který velmi detailně bude obsahovat výhled a 

plány potřeb, investic a aktivit školy až do roku 2020 tak, aby se škola od roku 2017 

mohla zúčastňovat různých projektů pro jejich financování z prostředků EU. 

ad 5. Ing. Klimešová dále hovořila o některých aspektech ekonomiky školy, jejíž 

hospodaření stále velmi negativně ovlivňuje velmi nízký počet žáků, jehož příčinou je 

aktuální demografický vývoj, a v souvislosti s tím také velmi nízké příjmy školy, které 

bohužel nepokryjí potřebné výdaje školy. Byly např. zmíněny vysoké náklady na 



2 

revizní zprávy, povinné lékařské prohlídky, náklady na přípravu investičních projektů, 

které však vůbec nemusí být schváleny atp.  

ad 6. Ing Klimešová seznámila radu s některými důležitými body koncepce školního roku 

2016/2017.  Ve výhledu školy na příští rok byla uvedena také potřeba zakoupení 

nového auta pro potřeby školy, protože staré již dosluhuje, dále pak nutnost zvažovat 

rekonstrukci a zateplení školní budovy. 

ad 7. V diskusi členové poděkovali ředitelce školy Ing. Heleně Klimešové za velmi 

podrobné a vyčerpávající informace. Konstatovali, že za této situace není reálné, aby 

se škola i přes veškerou snahu a úsporná opatření pohybovala v „černých číslech“. 

Konstatovali, že rada neshledala ve  způsobu voleb, tak, jak proběhly, žádné 

pochybení. Jednotliví členové rady se poté velmi pochvalně vyjadřovali k množství 

aktivit a výsledků školy, k prezentaci školy na veřejnosti a k jejímu zapojování do 

veřejného života města Poděbrady.  

Usnesení 

Školská rada 

 schválila navrhovaný program zasedání, 

 schválila zprávu o výsledcích voleb nových členů rady, 

 jednohlasně a bez připomínek schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016, 

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

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Majtásová Zápis ověřila: Ivana Fríblová 

 

 

 

Předseda školské rady: Ladislav Vomáčko 

 

 

 

V Poděbradech 18. 10. 2016 
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 Příloha: Zápis z průběhu voleb 

 

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

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

 

V řádných volbách konaných v termínu od 12. do 23. září 2016 byli zvoleni 2 členové školské 

rady, kteří budou zastupovat po tři roky zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky 

školy, a to 

Mgr. Radka Vrchotová  

Ing. Pavel Kupec  

Z celkového počtu 116 odevzdaných hlasovacích lístků vyjádřilo souhlas s Mgr. Vrchotovou 

89 hlasů, tj. 76 % (12 nesouhlas, 15 nevyjádřeno), s Ing. Kupcem 66 hlasů, tj. 57 % (12 

nesouhlas, 38 nevyjádřeno). Voleb se zúčastnili všichni oprávnění voliči (zletilí žáci školy 

a zákonní zástupci nezletilých žáků školy).  

 

 

V Poděbradech 3. 10. 2016  

 

 

Ing. Helena Klimešová  

ředitelka školy  

 

  

 

http://soupdy.cz/wp-content/uploads/2016/10/V%C3%BDsledky-voleb-do-%C5%A1kolsk%C3%A9-rady-2016.pdf#page=1
http://soupdy.cz/wp-content/uploads/2016/10/V%C3%BDsledky-voleb-do-%C5%A1kolsk%C3%A9-rady-2016.pdf#page=1

