ZÁPIS
Školská rada Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,
příspěvková organizace,
náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
Konaná dne:

3. 5. 2017

Místo konání:

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec,
příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81
Bzenec, pracoviště Junior, modrý salonek

Jednání zahájeno: 16:00 hod., salonek Grand, Hotel Junior, náměstí
Svobody 318, Bzenec
Přítomni:

Ing. Nečesánková Z., RNDr. Koiš P., Ph.D.,
Ing. Rumíšková M., Mgr. Brákorová J., Opletalová
Tatiana, Ing. Junek Zdeněk,

Omluveni:

MUDr. Kopečková J., Mgr. Smutná R., Mgr. Hlavsa Z.

Pozvaní hosté:

Mgr. Libor Marčík - ředitel školy

Projednané body:
1) Ing. Nečesánková přivítala členy Školské rady na 2. zasedání ve školním
roce 2016/2017.
2) Školská rada projednala a schválila bez připomínek se zpětnou platností
Zprávu o činnosti příspěvkové organizace za rok 2016.
3) Školská rada byla informována o počtu žáků a stavu zaměstnanců
k 2. 5. 2017.
4) Ředitel školy Mgr. Marčík L. podal Školské radě následující informace:
a) V době hlavních prázdnin bude dodělána rekonstrukce pokojů na
budově Junior (koupelny).
b) V době hlavních prázdnin proběhne rekonstrukce podlah a kanalizace
na odborném výcviku cukrářů na budově Junior.
c) V měsíci dubnu byl zakoupen nový traktor s příslušenstvím v hodnotě
cca 400.000,-Kč a nová cukrářská pec (v hodnotě cca 270.000,-Kč).
d) Stávající Školní řád bude platný i pro školní rok 2017/2018.
e) Školská rada byla seznámena s úspěchy cukrářů na soutěžích.

f) V plánu je zakoupení nového devítimístného auta (bude rozhodnuto,
zda nové, či cca dva roky již v používání) – červen/červenec.
g) Je vypsáno výběrové řízení na architekta pro rekonstrukci internátu na
pracovišti Vinařů.
h) Zpráva o spolupráci s Lesy ČR.
5) Byly zahájeny písemné maturitní zkoušky společné části MZ 2017 – jaro,
kdy žáci 11. 4. 2017 konali zkoušku z českého jazyka a literatury (PP),
2. 5. 2017 z anglického jazyka (PP), 3. 5. 2017 z českého jazyka a
literatury (DT) a anglického jazyka (DT), 4. 5. 2017 z německého jazyka
(PP) a (DT). Ústní maturitní zkoušky v řádném termínu bude konat
13 žáků.
6) Nejbližší termíny:
a) Bzenecké Vinobraní:
15. – 16. 9. 2017
b) Gastroden:
23. 11. 2017 (čt)
Na obě akce ředitel školy členy Školské rady pozval.
7) Předsedkyně školské rady poděkovala členům za spolupráci se školou a
popřála všem příjemnou letní dovolenou.

Ve Bzenci 3. 5. 2017

………………………………
Ing. Nečesánková Zdeňka
předsedkyně Školské rady

