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Školská rada 

Zápis ze zasedání školské rady konané prezenčně 22. 11. 2021 

Přítomni: Jaroslav Hájek, Mgr. Pavel Klíma, Mgr. Jitka Kubů 
Přizvaní: Mgr. Radek Cícha, ředitel školy, Mgr. Marta Němečková 

Program 

− uvítání přítomných členů rady a hostů; 

− schválení programu jednání; 

− prohlídka SPV Beseda; 

− projednání výroční zprávy školy za šk. rok 2020/2021; 

− schválení výroční zprávy školy; 

− různé – informace o počtech žáků po zahájení nového školního roku (2021/2022), činnosti školy, diskuze 
o možnostech úpravy školního vzdělávacího programu, dlouhodobá koncepce rozvoje školy, možnosti 
dalšího vzdělávání pedagogů a studentů. 

Průběh 

V úvodu se členové osobně krátce pozdravili a představili, protože v době svého jmenování a na jaře 2021 
neproběhlo žádné osobní setkání. Hostem jednání byli: ředitel školy Mgr. Cícha a zástupkyně ředitele pro odborné 
vyučování se specializací na gastro obory Mgr. Marta Němečková. Po schválení programu jednání byla provedena 
prohlídka pracoviště Restaurace Beseda. Následně došlo na projednání výroční zprávy, kterou měli členové rady 
k dispozici v  předstihu v elektronické podobě, výroční zpráva byla jednomyslně schválena všemi členy školské 
rady. Potom byla otevřena diskuze o současné situaci ve škole, počtech nemocných žáků a zaměstnanců, o 
opatřeních a jejich dodržování při teoretické i praktické výuce.  Mgr. Cícha informoval přítomné o počtech nově 
přijatých žáků do prvních ročníků, o novém pojetí PR a marketingu školy, o záměrech rozvoje nabídky oborů a 
využití prostor areálu školy. Rozvinula se diskuze o vyhodnocování zkušeností z distanční výuky, o dlouhodobých 
možnostech rozvoje školy i o možnostech dalšího vzdělávání pedagogů a žáků. Ředitel školy v závěru zopakoval 
pozvání k prohlídce dalších odloučených pracovišť, a především k prohlídce vlastní školy. Bude realizováno 
v nejbližším možném období. 

Usnesení 

Školská rada 

− bere na vědomí stav žáků dle zahajovacího výkazu a informaci o průběhu MZ a ZZ; 

− bere na vědomí vize ředitele školy o dalším jejím rozvoji; 

− projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2020/21; 

− termín, formu a obsah příštího zasedání, pozvání k prohlídce školy zajistí předseda. 
 
Zapsala: Jitka Kubů 
 

http://www.ssjs-tabor.cz/

