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

Zápis č. 4/2022
ze zasedání školské rady konané 12. dubna 2022

Přítomní: Ing. Zdeněk Blinka, Tomáš Kubáň, Ing. Lukáš Machálka, Ing. Marie Rešlová,
Bc. Jiří Navrátil, MBA, Kristýna Žvaková

Pozvaní hosté: RNDr. Ivo Herman, Ing. Martina Syn ková

Zasedání řídil: Ing. Zdeněk Blinka

Záznam jednání:

I. Ing. Syn ková
- seznámila členy školské rady se Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

za rok 2021

2. RNDr. Herman
- předal předsedovi školské rady Zápis o výsledcích doplňovacích voleb do školské rady, které

proběhly v listopadu 2021 - za zletilé žáky byla zvolena Kristýna Žvaková ze třídy H3
12. a 13. dubna 2022 probíhá praktická MZ třídy G4 - členové školské rady si prohlédli
v učebně stolničení výseče žáků
zahraniční stáže žáků - 2 žákyně naší školy byly na stáži ve Francii; na naší škole byli na stáži
4 žáci z maďarské partnerské školy
proběhl barmanský a baristický kurz
přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 - bylo zaevidováno 204 přihlášek; všichni zájemci
o studijní obor konají přijímací zkoušky 12. a 13. dubna 2022
v lednu 2022 proběhl Den otevřených dveří v Hotelové škole, v listopadu 2021 byl zrušen
na domově mládeže je ubytováno 38 uprchlíků z Ukrajiny

3. Bc. Navrátil, MBA.
- ocenil u Hotelové školy, Frenštát p. R. nákup energií a některých potravin přes nákupní portál

MSK
- vyzvedl spolupráci školy s Domovem seniorů Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm

4. Kristýna Žvaková
- žáci oceňují výuku AJ s rodilým mluvčím
- požadavek žáků na navýšení hodinové dotace předmětu Literatura a kultura v oboru vzdělání

Hotelnictví

5. Školská rada
- projednala Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021

6. Různé
- ředitel školy pozval členy školské rady na praktickou maturitní zkoušku třídy H4, obor

vzdělán í Hotelnictví, která se koná 21. dubna 2022
- ve středu 31. srpna 2022 v 14:30 hodin proběhne další zasedání školské rady
- členové rady poděkovali všem, kteří obsluhovali a podíleli na přípravě MENU
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Zapsala: Marie Rešlová
Frenštát p. R. 22. dubna 2022


