
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, 

CESTOVNÍHO RUCHU, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ Č. 12 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Jednání se uskutečnilo dle plánu 25. 9. 2014 v budově školy, Senovážné 

náměstí 12, České Budějovice. 

Přítomni: Bc. Ludmila Pechová, Ing. Pavel Smetana, PhD., Marie Bednariková, 

Jindřich Petřík, Ing. Josef Janeček. Pavel Kubík omluven. 

Hosté: Mgr. Zdeňka Erhartová 

Jednání školské rady zahájila Bc. Pechová. Hlavním bodem jednání bylo 

projednání a schválení předloženého obsahu Výroční zprávy o činnosti SOŠ a 

VOŠ cestovního ruchu za školní rok 2013/14. Celému průběhu jednání byla 

přítomna ředitelka školy, která seznámila přítomné s jednotlivými body 

výroční zprávy a kvalifikovaně zodpověděla dotazy členů rady. Na úvod 

podala základní údaje o škole, zajištění teoretického a praktického vyučování 

a o okruzích doplňkové činnosti. V uplynulém školním roce bylo nejvíce 

uskutečněných, ale také úspěšných soutěží ve srovnání s minulými léty. I 

přesto zůstává jak pro pedagogy, tak pro žáky trvalý úkol zdokonalování se 

v odbornosti, která je vždy na prvním místě. Zajímavou a jedinečnou akcí bylo 

z pohledu školy, ale i široké veřejnosti hodnoceno 120 let založení Zátkovy 

budovy.  

V novém školním roce za přispění našich žáků se uskutečnila velmi poučná a 

prospěšná akce pro nevidomé děti, dále účast na otevření školy ve 

Skuherského ulici a také úspěšná akce Jablkobraní a další. Samozřejmostí 

zůstává trvalá akce a to nábor žáků na základních školách v Jihočeském kraji. 

Co se týče počtu žáků, kteří skutečně nastoupili ke studiu na naši školu je o 14 

méně ve srovnání se školním rokem 2013/14 (bez VOŠ). Současný stav HŠ + 

MK 326 žáků,  učňovské obory 228, NS denní a dálkové 76 žáků. V měsíci září 

se uskutečnily maturitní zkoušky podzimního termínu, kde opět někteří žáci 

neuspěli (MAT,EKO). U závěrečných zkoušek naopak všichni žáci uspěli.  



Výroční zpráva v podobě, jak byla zpracována a předložena, byla schválena 

přítomnými členy rady jednomyslně. Nepřítomný p. Kubík předal plnou moc 

předsedkyni školské rady. 

Byl projednán návrh na doplnění znění školního řádu „ Na vyučování nosit 

pomůcky určené vyučujícími. Nesplnění těchto povinností je porušení 

školního řádu.“ 

Návrh p. Petříka na dodržování směrnic našimi žáky na pracovištích 

odborného výcviku bude upřesněno. 

Z  titulu správce majetku i nadále pokračuje zlepšování materiálních 

podmínek pro vzdělávání, výchovu i práci zaměstnanců školy. V hlavní 

budově na Senovážném náměstí byla provedena komplexní rekonstrukce 

šaten, která se velice vydařila, dále byla uskutečněna rekonstrukce učebny č. 

1 a byl nově vybaven centrální kabinet. Na Zátkově budově byly provedeny 

opravy střešních oken a na Domově mládeže byla zrekonstruována odstavná 

plocha, dokončila se výměna novými válendami v celém ubytovacím areálu a 

dva pokoje byly vybaveny novým nábytkem. Do budoucího období se plánují 

další akce rekonstrukcí a oprav majetku. 

 

Zapsal: J. Janeček 

 

Ověřila: L. Pechová 

 

29. 9. 2014 


