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

Zápis č. 3
ze zasedání školské rady konané 12. října 2021

Přítomní: Ing. Zdeněk Blinka, Tomáš Kubáň, Ing. Lukáš Machálka, Ing. Marie Rešlová

Omluven: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Pozvaní hosté: RNDr. Ivo Herman, Mgr. Andrea Tobolová

Zasedání řídíl: Ing. Zdeněk Blinka

Záznam jednání:

1. Pan ředitel seznámil členy školské rady s Výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2020/2021,
mimo jiné upozornil na úspěchy žáků ve školním roce a zapojení do projektů:

Cukrářské centrum (lROP)
Spolupráce s Jižní Koreou (Ulsan)
Podpora kvality vzdělávání (Šablony II)
Přírodovědná učebna

Výuka v minulém školním roce probíhala od 13. října 2021 distančně v platformě google
Classroom.

Člen školské rady Daniel Stejskal se vzdal funkce ve školské radě (ukončil studium na Hotelové
škole, Frenštát p. R.) - viz příloha. V listopadu 2021 proběhnou doplňkové volby do školské rady.

Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 23/1518 ze dne 9.8.2021 schválila s účinností
od 1. 9. 2021 změnu vnitřního předpisu "ZÁSADY zřizování školských rad při základních,
středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem", a to v části
příloha č. 1 "Volební řád školské rady". Hlavní změna spočívá v rozšíření možnosti konání voleb
také způsobeni umožňujíci dálkový přístup.

2. Paní Tobolová
ve čtvrtek 7. října 2021 proběhl na naší škole workschop "Ryba a mušle" s odborníky z praxe;
zúčastnilo se 8 škol; této akce se zúčastnil i předseda školské rady K. Blinka, který velmi
ocenil vysokou úroveň organizace práce včetně zajištění pohoštění účastníků a připravenost
žáků

3. Školská rada
projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 2020/2021

4. Pan ředitel
pozval členy školské rady na Den otevřených dveří, který proběhne 26. listopadu 2021
v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm

5. Různé
hosté a členové školské rady poděkovali žákům pod vedením učitelů odborného výcviku za
gastronomický zážitek
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Zapsala: Marie Rešlová
Frenštát p. R. 12. října 2021


