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Zápis z 24. zasedání školské rady – SOU společného stravování, Poděbrady 

 

Datum: 28. červen 2017, Labenka – středisko OV 

 

Přítomni:   

Mgr. Lenka Majtásová 

  Ivana Fríblová  

Mgr. Radka Vrchotová 

Ing. Pavel Kupec 

Hosté:  Ing. Helena Klimešová – ředitelka školy   

Program: 

1. Zpráva o výsledcích závěrečných učňovských zkoušek. 

2. Zpráva o výsledcích maturitních zkoušek. 

3. Přijímací řízení na příští rok. 

4. Ekonomika školy a změny v personálním stavu, výhled na příští školní rok.  

5. Školní akční plán. 

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

K jednotlivým bodům: 

ad 1. Ing Klimešová seznámila radu s průběhem a výsledky závěrečných učňovských za 

školní rok 2016/2017. U ústních ZZ 5 žáků prospělo s vyznamenáním, neprospělo 

celkem 9 žáků, na podzim bude konat 20 žáků opravné písemné zkoušky. 

ad 2. Ing Klimešová seznámila radu s průběhem a výsledky maturitních zkoušek za školní 

rok 2016/2017. U MZ v jarním termínu z 18 přihlášených prospělo ve všech částech 

celkem 11 studentů. 

ad 3. Ředitelka školy ing. Klimešová dále informovala o výsledcích přijímacího řízení pro 

školní rok 2017/2018. Poprvé nebyla naplněna kapacita školy (pouze 288 žáků!), takže 

pro příští rok budou otevřeny pouze dvě třídy se zaměřením KČ, jedna CUP a jedna pro 

nástavbové studium. 

ad 4. 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, což se bohužel 

opět projeví také v dalším roce. S tím souvisí také změny v personálním stavu školy – 

snížení počtu UOV o tři osoby, potřeba dalších úsporných opatření, které budou 

následovat dle situace. Současně je však potřeba modernizace stávajícího, již 

dosluhujícího vybavení školní kuchyně, jakými jsou např. myčka, fritéza… 

ad 5. Ing. Klimešová dále informovala radu o vytvoření tzv. školního akčního plánu, který 

navazuje na Krajský akční plán, a který velmi detailně obsahuje výhled a plány potřeb, 

investic a aktivit školy až do roku 2020 tak, aby se škola od září roku 2017 mohla 

zúčastňovat různých projektů pro jejich financování z prostředků EU. První hodnocení 
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tohoto plánu bylo velmi kladné a po několika málo doporučených úpravách, by mohl 

být schválen. Součástí tohoto plánu je např. využívání šablon v rámci projektů EU, 

zaměřených např. na spolupráci škol se zaměstnavateli, další školení pedagogických 

pracovníků atp. 

ad 6. Ředitelka školy rovněž seznámila radu s velkým množstvím aktivit školy jak na OV, 

tak na DM Jitřenka, tak ve škole. 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. Připomněla velmi úspěšné konání a výsledky výroční mezinárodní 

soutěžní přehlídky škol Gastro Poděbrady. 

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 následující školní rok 2017/2018.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Majtásová Zápis ověřila: Ivana Fríblová 

 

 

 

Předseda školské rady: Ladislav Vomáčko 

 

 

 

V Poděbradech 30. 6. 2017 

 

 


