
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY CESTOVNÍHO 
RUCHU, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ Č. 12, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jednání se uskutečnilo v plánovaném termínu 19. června 2014 v budově školy, ul. Fráni Šrámka 9, 
České Budějovice
Přítomni: Bc. L. Pechová, M. Bednariková, Ing. P. Smetana Ph.D., P. Kubík (nově zvolen za zletilé 
žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků střední školy), J. Petřík, Ing. J. Janeček.
Hosté: Mgr. Z. Erhartová, ředitelka školy a Bc. M. Steinbauerová, zástupkyně ředitelky školy.

Jednání školské rady zahájila ředitelka školy. Připomněla, že nově zvolená školská rada je jediná a 
společná pro střední i vyšší odbornou školu. První jednání rady ze zákona svolává ředitel školy. Uvedla 
také, že je oficiálně potvrzena ve funkci na další  šestileté období.
Školská rada se vyjadřuje k těmto oblastem:
-k návrhům školních vzdělávacích programů
-k výročním zprávám
-ke školnímu a stipendijnímu řádu (platí pouze pro VOŠ)
-ke zprávám školní inspekce
-může podávat návrhy na odvolání ředitele školy
-je zastoupena v konkurzním řízení atd.

1. Volba předsedy školské rady 
Školská rada projednala a schválila jednací řád.
Předsedkyní školské rady byla zvolena všemi hlasy (6) Bc. Ludmila Pechová, místopředsedou byl 
zvolen Ing. Pavel Smetana Ph.D. 
Zápis z jednání školských rad bude uveřejňován na webových stránkách školy.

2. Informace o příjímacím řízení pro školní rok 2014/2015
Informaci podala ředitelka školy; obecně lze konstatovat, že ve srovnání s minulým obdobím je větší 
zájem o 3 leté učební obory.  Na tyto obory je více než 80 přihlášek (není dosud oficiálně uzavřeno), 
předpokládá se, že budou otevřeny 3 třídy. Ještě bude organizováno 3. kolo příjímacího řízení na 
obory s výučním listem a obor Gastronomie. Zdůraznila dále, že na 3letých oborech je v průběhu 
studia značná fluktuace žáků, mnozí žáci nemají o studium zájem. V ojedinělých případech se muselo 
přistoupit i k vyloučení žáků ze studia (pro opakované hrubé porušení školního řádu).
U oboru Gastronomie (maturitní kuchař) je předpoklad, že bude studovat v 1. až 4. ročníku cca 90 
žáků/kapacita je 120. U oboru Hotelnictví a turismus bude studovat 232 žáků/kapacita  240.

3. Informace o průběhu 2. pololetí školního roku, maturitních zkoušek, absolutorií a závěrečných 
zkoušek
Maturitní zkoušky byly velmi dobře organizovány. Žáci při písemných i ústních maturitách prokázali 
převážně velmi dobré výsledky. U matematiky se řadíme spíše k celostátnímu průměru.
Absolutoria VOŠ denního i dálkového studia - lze konstatovat, že studenti prokázali velmi dobré a 
výborné výsledky, což potvrdila i předsedkyně komise.
Závěrečné zkoušky u 3letých oborů ještě probíhají, ale lze potvrdit, že žáci prokazují velmi dobré 
znalosti, což svědčí o tom, že o zvolený obor mají skutečně zájem.Škola se bude v budoucím období 
podílet na zpracování a realizaci projektu Modernizace kuchařského studia a odborné učebny – bude 
zaveden  audio - video systém do části kuchařského studia a jeho vybavení multifunkčními pánvemi a 
dalším zařízením. V návaznosti na novou legislativu na ochranu spotřebitele, která vstupuje v platnost 
v průběhu měsíce prosince 2014, bude organizováno školení pro učitele odborných předmětů. Bude 
zaměřeno na nové značení prodávaných potravin a podávaných jídel. Např. povinnost uvádět složení 



alergenních skupin. Ve školní jídelně je tato problematika již dořešena a je pořízen i počítačový 
program.

4. Usnesení školské rady: 
Školská rada projednala a doporučila návrh ředitelky školy na podání žádosti o akreditaci nového 
školského vzdělávacího programu pro obor Cestovní ruch VOŠ, dálkové studium. V měsíci srpnu 2014 
bude kompletně zpracovaná dokumentace předána na MŠMT s požadavkem o její akreditaci. 
Školská rada projednala závěry Protokolu inspekční zprávy ČSI - hodnocené období: maturitní zkoušky 
2014. 
Školská rada schválila jednací řád ŠR. 

5. Diskuse, různé
Bc. Steinbauerová informovala členy školské rady o plánovaných akcích dalšího zhodnocování majetku
školy a to:
-oprava stávající zpevněné plochy před domovem mládeže
-oprava a rekonstrukce šaten a učebny na Senovážném náměstí
-výměna střešních oken v budově Fr. Šrámka
Na uvedené plánované akce proběhla za účasti zástupce krajského úřadu výběrová řízení. Pozornost 
bude i nadále věnována běžné údržbě a opravám majetku. Je plánována oprava dvorní části v objektu 
Senovážného náměstí a je za tímto účelem připravováno výběrové řízení.

Další jednání školské rady se uskuteční 25. září 2014 v budově Fr. Šrámka.

Zapsal: J. Janeček Ověřila: Bc. Ludmila Pechová, předsedkyně školské rady
20. 6.2014


