Školská rada při Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

Zápis z jednání konaného dne 29. června 2020 ve Frýdlantu
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Host:

Ing. Novotný Miroslav, Jiří Mikoláš, Magdaléna Nitrová, Ing. Hana Vidnerová
Filip Buchar, Jana Tůmová

Program:

1. Úvod ředitele školy
2. Školní řád – aktualizace
3. Různé

Ing. Miroslav Kudrna

1. Úvod ředitele školy
 Ing. M. Kudrna, ředitel, poděkoval za práci všem zaměstnancům ve školním roce 2019/2020.
 Informoval o distanční výuce, organizaci MZ, PZ a ZZ v rámci mimořádných opatření
způsobené COVID-19.
 Informoval o jednotlivých akcích, které škola pořádala ve školním roce 2019/2020.
 Informoval o personální situaci a nově přijatých zaměstnancích.
 Informoval o personálně-organizačních změnách, které proběhnou od 1. 8. 2020.
 Informoval o prezentaci školy – webové stránky, facebook, instagram, projektové dny, dny
otevřených dveří, náborové burzy, návštěvy základních škol, spolupráci s partnery školy.
 Informoval o budoucnosti pracoviště Hejnice a přesunu výuky teorie a domova mládeže
z pracoviště Hejnice od 1. 9. 2021 na pracoviště Frýdlant, Bělíkova. Předložil Memorandum
mezi Libereckým krajem, městem Frýdlant, městem Hejnice a Jednotou Bratrskou. Sdělil, že
odborný výcvik oborů Zpracovatel dřeva a Lesní mechanizátor bude nadále realizován na
pracovišti Hejnice, odborný výcvik oboru Zahradník bude přesunut na pracoviště Frýdlant,
Zámecká.
 Informoval o nových oborech, které budou stipendijně podpořeny Libereckým krajem od
1. 9. 2020 – Pekař, Zpracovatel dřeva, Lesní mechanizátor, Zahradník.
 Seznámil přítomné s počtem odevzdaných zápisových lístků pro školní rok 2020/2021 po
1. kole přijímacího řízení.
 Seznámil s modernizací prostor školy – IT a jazyková učebna, rekonstrukce elektroinstalace
na pracovišti Frýdlant, Zámecká, příprava veřejné zakázky na dodavatele média – vytápění
pro pracoviště Frýdlant, Bělíkova, přípravu projektu snižování energetické náročnosti budov
školní jídelna a tělocvična na pracovišti Bělíkova.
2. Školní řád - aktualizace
 Ředitel školy seznámil školskou radu se změnou školního řádu.
Výsledky hlasování: Pro 4

Proti

0

Zdržel se hlasování

0

Přijaté usnesení:
Školská rada schválila změnu školního řádu od 1. 9. 2020.
3. Různé
 Ing. Hana Vidnerová vznesla dotaz k organizaci akce Obchodka Cup a požádala, aby název
zůstal zachován a zároveň bylo osloveno více škol z libereckého kraje k účasti na této
sportovní akci.
 Magdaléna Nitrová poděkovala za akci Vánoční akademie, jejíž 1. ročník se konal v prosinci
2019, a za nové webové stránky školy.

 Ředitel školy seznámil přítomné s připravovaným projektem – venkovní posilovna, venkovní
bazén a beachvolejbalové hřiště na pracovišti Frýdlant, Bělíkova a modernizací stupínkové
třídy na pracovišti Frýdlant, Zámecká.

Zapsala:
Ověřovatel zápisu:

Pokorná Šárka
Ing. Miroslav Kudrna
…………………………………………
Podpis předsedy školské rady

