Zápis ze zasedání členů školské rady – SOU společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II

Datum: 28. 6. 2022
Přítomni: Mgr. Ludmila Šimková, Jan Jirka, Mgr. Ladislava Vaňková, Bc. Radoslav Číla, Karolína
Froňková, Miroslav Jirků
Host: Ing. Helena Klimešová
Program:
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení uplynulého školního roku
Seznámení s úpravami ve školním vzdělávacím programu „Gastronomické služby“
Výhled na školní rok 2022/2023
Projekt Mapa školy (hodnocení školy)

Školská rada bere na vědomí:
1. Zhodnocení uplynulého školního roku: studijní výsledky žáků u maturitních a závěrečných
zkoušek, informace o přijímacím řízení – naplněnost všech oborů, velký zájem o obor cukrář,
otevřeny 4 třídy tříletých oborů (3KČ, 1CUP), 1 třída nástavbového studia, 7 ukrajinských
žáků, z toho 5 žáků válečných uprchlíků, informace o účasti školy na akcích, soutěžích a
projektech (Šablony I, IKAP II), výchovné poradenství a prevence, hospodaření s rozpočtem
v průběhu školního roku: informace o výdajích na opravy a na investice (např. nákup židlí a
stolů do tříd – 570 tis….)
2. Úpravy ve školním vzdělávacím programu „Gastronomické služby“: Od 1. září 2022 budou do
procesu uvedeny nové školní vzdělávací programy pro všechny obory studia, tedy kuchařčíšník (zaměření kuchař, číšník, kuchař-číšník) cukrář, pekař a gastronomie. reagují na
aktualizace, které byly vydané před dvěma lety a musí být reflektovány nejpozději
v následujícím školním roce. V oboru kuchař-číšník (zaměření kuchař) byl vyřazen povinný
druhý cizí jazyk, je pouze doporučený, pro zaměření číšník, zůstal druhý cizí jazyk v programu,
protože zde je žák v kontaktu s hostem a mnohdy cizí jazyky uplatnit potřebuje. K velké
úpravě došlo v odborných předmětech, kde je vyšší vzájemná provázanost, ale také
provázanost s odborným výcvikem a všeobecně-vzdělávacími předměty. Zároveň je kladen
důraz na zaměření kuchař nebo číšník, pro tato zaměření se liší počty hodin technologie a
odbytu a obsluhy. Program klade důraz na mezipředmětové vztahy a aplikovanou výuku, tj.
vyšší provázanost teoretických předmětů s reálním pracovním životem.
3. Výhled na školní rok 2022/23: zvýšil se zájem o všechny obory, enormní zájem o cukráře,
otevřeme 4 třídy tříletých oborů a 1 třídu nástavbového maturitního studia (3 třídy kuchařčíšník, 1 třída cukrář, pekař, 1 třída gastronomie), personální opatření díky změnám v nařízení
vlády, organizačním změnám, odchodu 4 pedagogických pracovníků a změnám ve školním
vzdělávacím programu (nástup 3 nových pedagogických pracovníků, změna v organizaci
praktické výuky - pouze jedna vedoucí funkce a to zástupce ředitelky pro odborný výcvik,
zřízení funkce vedoucí učitel praktické výuky), první ročníky se začnou učit již podle
inovovaných programů, nový předmět – Úvod do studia, jehož cílem je aplikovat v jejich
studentském (třída, škola), osobním (rodina, přátelé, kamarádi) i pracovním životě (odborný
výcvik, zaměstnání) demokratické zásady, které se neobejdou bez dodržování základních
lidských (a dětských) práv a svobod a s nimi spojených povinností, v průběhu prázdnin

proběhne přestavba a inovace školního baru na školní bistro, které budou provozovat žáci
nástavbového studia v rámci učební praxe.
4. V průběhu druhého pololetí jsme nechali zmapovat klima a fungování školy prostřednictvím
dotazníkového šetření ze strany žáků, rodičů, pedagogických a nepedagogických pracovníků
s názvem Mapa školy. Zajímali nás totiž názory, postoje a přání všech účastníků šetření na
různé stránky života, neboť díky nim získáme zpětnou vazbu na fungování školy a cenné
informace a podklady pro vlastní hodnocení, které nám ukáže, jakými silnými stránkami
disponujeme, kde máme slabá místa a nedostatky, kde máme potencionální možnosti i
reálné limity. Dotazníky byly zaměřené na celkovou spokojenost se školou, podmínky ke
vzdělávání, průběh vzdělávání, podporu školy žákům, vzájemné vztahy a atmosféru ve škole,
problematické jevy, výuku a její hodnocení, materiální zajištění a provoz školy a na
vzájemnou spolupráci. S výsledky hodnocení se seznámíte ve Výroční zprávě za rok
2021/2022, neboť budou její součástí.
Školská rada schvaluje:
Změny a inovaci školního vzdělávacího programu „Gastronomické služby“, které budou platit od 1.
září 2022 pro všechny obory studia.

V Poděbradech, 29. 6. 2022
Zapsala: Ladislava Vaňková

