
Hotelová škola Frenštát p. R, příspěvková organizace
Mariánská 252, Frenštát p. R.

Zápis č. 6/2022
ze zasedání školské rady konané 13. října 2022

Přítomni: Ing. Zdeněk Blinka, Tomáš Kubáň, Ing. Marie Rešlová, Mgr. Renáta
Tomečková, Kristýna Žvaková

Omluven: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Pozvaní hosté: RNDr. Ivo Herman, Mgr. Bohuslava Krupicová

Zasedání řídil: Ing. Zdeněk Blinka

Záznam jednání:

1. RNDr. Herman

předal předsedovi školské rady Zápis o výsledcích doplňovacích voleb do školské
rady, které proběhly v září 2022 - za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr.
Renáta Tomečková
seznámil členy školské rady s Výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2021/2022,
mimo jiné upozornil na úspěchy žáků ve školním roce a zapojení do projektů:

• Cukrářské centrum (IROP)
• OKAP II
• Spolu po COVIDU
• Národní plán doučování
v říjnu 2021 proběhl na naší škole workschop "Ryba a mušle" s odborníky z praxe
v červnu 2022 se uskutečnily poprvé na naší škole Gastrohrátky kolem světa

naše škola se stala v tomto školním roce Fakultní střední školou VŠB TU Ostrava

seznámil členy školské rady s provedenou rekonstrukcí tělocvičny, která bude
slavnostně otevřena 25. listopadu 2022
v září 2022 proběhly adaptační programy pro žáky 1. ročníků

dne 3. 11. 2022 se uskuteční Martinská husa

do konce listopadu se budou stravovat ve školní jídelně žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Záhuní ve Frenštátě p. R. z důvodu rekonstrukce kuchyně
na domově mládeže máme ubytovaných 27 občanů z Ukrajiny

2. Školská rada
- projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 2021/2022

3. RNDr. Herman
- poděkoval členům školské rady za spolupráci v minulém školním roce



- pozval členy školské rady na Den otevřených dveří, který proběhne 25. a 26. listopadu
2022 v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm

4. Různé
- Krajský úřad MSK požádal naší školu o přípravu rautu ke Dni učitelů
- hosté a členové školské poděkovali všem, kteří obsluhovali a podíleli se na přípravě
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Zapsala: Marie Rešlová
Frenštát p. R. 13. října 2022


