
Školská rada při Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant 

 

Zápis z jednání konaného dne 20. dubna 2021 ve Frýdlantu 

 
Přítomni: Ing. Novotný Miroslav, Magdaléna Nitrová, Filip Buchar, Ing. Hana Vidnerová 

Omluveni: Jiří Mikoláš, Jana Tůmová 

Nepřítomni:  

Host:  Ing. Miroslav Kudrna 

 

Program: 1. Úvod ředitele školy                         

  2. Různé                                   

 

1. Úvod                                          

Ing. Miroslav Kudrna, ředitel školy, seznámil přítomné 

 s distanční výukou žáků školy, která probíhá vzhledem k opatření související 

s pandemií COVID-19. 

 V současné době probíhají konzultace 1:1, od 19. 4. konzultace pro max. počet 

6 žáků závěrečných ročníků. 

 Od 26. 4. budou, v rámci rozvolnění, zahájeny učební praxe studijních oborů a 

odborný výcvik pro žáky učebních oborů. 

 Od 12. 4. probíhá testování zaměstnanců s osobní přítomností na pracovišti. 

Žáci jsou testováni po nástupu do školy, tj. od 19. 4., 2x týdně. 

 13. – 14. 4. 2021 proběhla ČŠI kontrola distanční výuky – on-line hodin. 

 Přesun pracoviště Hejnice do Frýdlantu: 

o domov mládeže je přesunutý. 

o Po nástupu žáků bude teoretická výuka probíhat pouze na pracovišti 

Bělíkova, Frýdlant. 

o Praktické vyučování oboru Lesní mechanizátor a Zpracovatel dřeva 

bude probíhat i nadále na pracovišti Hejnice. 

o Školní jídelna v Hejnicích ukončí svůj provoz k 15. 6. 2021. 

o Ke dni 30. 6. 2021 budou budova školy, domov mládeže a kuchyň 

s jídelnou na pracovišti Hejnice předány Jednotě bratrské. 

 S 1. kolem přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

o seznámil přítomné s počtem přihlášek uchazečů na jednotlivé obory, 

o zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení – 19. května 2021. 

 S podobou a způsobem průběhu maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

v jarním termínu 2021. 

 S investicemi školy, které proběhly a probíhají 

o je vytvořeno zázemí pro žáky a pedagogické pracovníky z pracoviště 

Hejnice, 

o budou zahájeny práce na snížení energetické náročnosti, vybudování 

vzduchotechniky ve školní kuchyni a jídelně a rekonstrukce tělocvičny 

Bělíkova, Frýdlant, 

o v řešení je dodavatel vytápění pro pracoviště Frýdlant, Bělíkova, 

o v areálu školy bude vybudováno workoutové hřiště pro žáky, 

o bude vypsána VZMR na skladovací halu na zemědělskou techniku, 

kterou vlastní škola, 

o byla vybudována a zmodernizována školní kantýna s odpočinkovou 

zónou pro žáky. 



o Na pracovišti Zámecká 

  jsou upraveny vnitřní prostory pro odborný výcvik oboru 

Zahradník. Venkovní prostory jsou v přípravě, budou postaveny 

2 skleníky. 

 Byla zřízena učebna IT. 

 Probíhají práce na oplocení a brány. 

 Jsou vyřešeny reklamace v rámci rekonstrukce pracoviště 

Zámecká. 

 Je zpracovaný investiční záměr na modernizaci a rekonstrukci 

tělocvičny. 

 Naše škola je zařazena do modernizačního fondu 2021 – 2029 – investice do 

budov. 

 V rámci projektu NAKAP II byly nakoupeny učební pomůcky – autotrenažer, 

trenažer na sváření, vybavení do chemické laboratoře. 

 Na pozemcích školy bude založen ovocný sad. 

 Škola je přihlášena do spolupráce v projektu vybudování biokoridoru a 

zadržování vody v krajině I a II (mokřady). 

 Škola se přihlásí do soutěže o regionální výrobek Libereckého kraje, kterou 

vyhlašuje MZe a do soutěže o výrobek Libereckého kraje, kterou pořádá 

Liberecký kraj. 

 Na pozemcích školy – Naučná stezka – byla postavena 2. nová chmelnice, 

z které se bude vyrábět nový druh piva. 

 Proběhlo jednání s Policejním prezidiem. Na Školním statku Frýdlant, p. o. 

bude zřízeno oddělení jízdní policie, kde bude odchov hříbat pro jízdní policii 

a bude navázána spolupráce školy s tímto oddělením. 

 V plánu je inovace florbalové soutěže „Obchodka cup“ – její přejmenování a 

propagace. 

 Budou zakoupena nová zvířata – plemeno skotu Červinky, 5 ks. 

 V řešení jsou prázdninové praxe na pozemcích školy žáků oboru vzdělání 

Agropodnikání, 1. ročník. 

 

2. Různé 

 V červnu 2021 budou vyhlášeny volby do školské rady. Důvodem je konec 

mandátu členů školské rady – Ing. M. Novotný, J. Tůmová a ukončení studia 

absolventů – M. Nitrová a F. Buchar. Volby budou probíhat fyzickou účastí 

voličů. Konkrétní termín je v jednání. 

 M. Nitrová, členka školské rady, požádala o propagaci školské rady a voleb na 

sociálních sítích a webu školy. 

 Ing. H. Vidnerová, členka školské rady, podala dotaz ohledně dodavatele tepla na 

pracoviště Bělíkova, Frýdlant. Ing M. Kudrna, ředitel, informoval, že výběru 

dodavatele rozhoduje KÚLK, zřizovatel. Rozhodnuto bude na konci měsíce dubna. 

 Ing. M. Kudrna, ředitel, poděkoval žáku Filipu Bucharovi, členu školské rady, za 

pomoc na školních pozemcích při zemědělských jarních pracích. 

 

Zapsala:  Pokorná Šárka 

Ověřovatel zápisu:  Ing. Miroslav Kudrna      

 

      ………………………………………… 

      Podpis předsedy školské rady 


