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

Zápis Č. 5/2022
ze zasedání školské rady konané 31. srpna 2022

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

Omluven: Bc. Jiří Navrátil, MBA

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

Zasedání řídil: Ing. Zdeněk Blinka

Záznam jednání:

RNDr. 1. Herman
Ing. L. Machálka ukončil činnost ve školské radě - byl jmenován ředitelem ZŠ a MŠ
Záhuní ve Frenštátě p. R. - proběhnou doplňovací volby člena školské rady
seznámil členy školské rady s Plánem činnosti školy, Školním řádem pro šk. rok
2022/2023 a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
naše škola se stane Fakultní střední školou VŠB TU Ostrava - dne 16. 9. 2022 bude na
naší škole slavnostní zahájení spolupráce
ve třídě H4 byla navýšena ve školním roce 2022/2023 hodinová dotace v CJL (2 hodiny
literatury a kultury) - splněn požadavek žáků třídy H4
do pracovního poměru nastoupili 4 učitelé, 2 vychovatelé, 2 provozní zaměstnanci
ve školním roce 2021/2022 skončil obor Gastronomie
na naší škole budou studovat žáci z Ukrajiny
na domově mládeže máme ubytované občany z Ukrajiny
investice do nového školního roku: úprava vstupu do školy, regenerace povrchu školního
hřiště, výměna podlahové krytiny tělocvičny včetně hydro instalace, výměna podlahové
krytiny v některých kabinetech, oprava žaluzií

Mgr. B. Krupicová

seznámila členy školské rady s ŠVP Cestovní ruch, ŠVP Hotelový provoz a gastronomie,
ŠVP Kuchař - číšník, ŠVP Kuchař, ŠVP Cukrář, ŠVP Podnikání, dálková forma ŠVP
Kuchař - číšník, které nabývají platnost od 1. 9. 2022 - byly vypracovány podle nových
RVP
naše škola je spádovou školou pro podzimní termín MZ, které se konají
1. a 2.9.2022
nárůst počtu žáků ve školním roce 2022/2023
v měsíci září a říjnu se budou stravovat ve školní jídelně žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Záhuní ve Frenštátě p. R. z důvodu rekonstrukce kuchyně

Školská rada
schválila Školní řád pro šk. rok 2022/2023 a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků
projednala všechny ŠVP se souhlasným stanoviskem

~C--JYc trz ) 
Zapsala: Marie Rešlová
Frenštát p. R. 31. srpna 2022


