
  

 
 

Na tomto jednání:  
- proběhlo seznámení nových členů ŠR s vedením školy 
- mělo zasedání vzhledem k absenci 2 členů ŠR pouze seznamovací charakter 
- členům ŠR byly předány dokumenty (jednací a volební řád ŠR, kompetence ŠR, vzory zápisů) 
- byly podány podněty pro následující jednání ŠR (návrh na založení SRPŠ, možnost působit 

na majitele budovy školy s cílem řádné údržby a nutných oprav, resp. převodu budovy školy 
do majetku Kraje, hledat cesty, jak oživit záměr výstavby tělocvičny pro střední školy) 

 
 

 
 
 
Na tomto jednání:  
- byl zvolen předseda, místopředseda, tajemník 
- byl schválen jednací řád ŠR 
- členové ŠR byli informováni o připravovaném konkurzu na ředitele školy a o záměru 

převést budovu školy do majetku zřizovatele 
- proběhla diskuse k založení občanského sdružení  

 
 
 
 
Na tomto jednání:  
- byli členové ŠR seznámeni s pravidelnou akcí v rámci dlouholeté zahraniční spolupráce 

mezi ISŠ Příbram a Lycée Stanislas Nancy – Den francouzské kuchyně  
-  byla projednána výroční zpráva školy  
 

 
Na tomto jednání:  
- byly projednány a schváleny změny vet školním řádu  
- byly projednány změny v ŠVP u oborů Cestovní ruch a Hotelnictví 
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky maturitních zkoušek a s výsledky přijímacího řízení 

pro šk. rok 2013/2014 
- byli členové ŠR informováni o ekonomické a mzdové situaci školy 
- byli členové seznámeni s dosaženými úspěchy žáků školy ve sportu 
- byly schváleny stanovey OS při ISŠ HPOS Příbram 
- byl zvolen ověřovatel zápisů 
- byli členové informováni o záměru KÚ Středočeského kraje připravit nové zásady pro 

vyhlášení grantů a o situaci v převodu budov 

 

1. zasedání ŠR dne 3. 5. 2012 

 
 

 

2. zasedání ŠR dne 8. 6. 2012 

 

 

3. zasedání ŠR dne 25. 9. 2012 

 
 

 

4. zasedání ŠR dne 19. 6. 2013 

 
 



 
Na tomto jednání:  
- byla projednána výroční zpráva školy 
 

 
Na tomto jednání:  
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky maturitních zkoušek a s výsledky přijímacího řízení 

pro šk. rok 2014/2015 
- byli členové ŠR informováni o ekonomické a mzdové situaci školy 
- poděkovala ředitelka školy dr. Svobodovi za podporu při získávání grantů 
- byli členové ŠR informováni o podání žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů 

EU – výzva MŠMT ČR č. 53 
- byli členové ŠR seznámeni o vzdělávacích centrech školy v Albrechticích a Chodovské Huti 
- byli členové ŠR informováni o počtu pracovníků školy a o personálních změnách 
- byli členové seznámeni s činností občanského sdružení 
- byl zvolen ověřovatel zápisů 
 

 
Na tomto jednání:  
- byl zvolen zapisovatel a ověřovatel  
- byli členové ŠR informováni o ekonomické situaci školy 
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 
- byli členové ŠR informováni o schválených počtech žáků pro přij. řízení, nabízených oborech 

vzdělání pro příští šk. rok, o připravovaném projektu jednotného zadávání přijímacích 
zkoušek 

- byli členové ŠR upozorněni na termíny Informačních dnů školy 
- byli členové ŠR informováni o zabezpečení vstupu cizích osob do budovy školy 
- byla schválena výroční zpráva školy za šk. rok 2013/2014 
- byly podány informace k fondům KÚ 
 
 
 
 
 
Na tomto jednání:  
- byli představeni nově zvolení členové ŠR 
- byl zvolen nový předseda, místopředseda a zapisovatel ŠR  
- byli členové ŠR informováni o úpravě ŠVP (rozšířena výuka matematiky) a úvaze o nových 

oborech školy 
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 

 

5. zasedání ŠR dne 23. 10. 2014 

 
 

 

6. zasedání ŠR dne 6. 6. 2014 

 
 

 

7. zasedání ŠR dne 15. 10. 2014 

 
 

 

8. zasedání ŠR dne 24. 6. 2015 

 
 



- byli členové ŠR informováni o schválených počtech žáků pro přij. řízení, o připravovaném 
projektu jednotného zadávání přijímacích zkoušek 

- byli členové ŠR informováni o ekonomické situaci školy 
- byli členové ŠR informováni o schůzce členů ŠR jmenovaných zřizovatelem 

 
-  
-  
-  

 
- byla schválena výroční zpráva školy za rok 2014/2015 

 
-  
-  
-  

 
Na tomto jednání:  
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky přijímacího řízení 
- byli členové ŠR informováni o termínech Informačních dnů  
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky maturitních zkoušek 
- byli členové ŠR informováni o podání žádosti o nové obory vzdělání 
- byli členové ŠR informováni o ekonomické situaci školy, výsledcích hospodaření, 

schválených dotacích a plánovaných investicích 
- byli členové ŠR informováni o provozní problematice školy  
- byli členové ŠR informováni o šetření stížnosti – ČŠI 
- členové ŠR projednali novou úpravu ŠR 

 
-  
-  

 
 
- byla schválena výroční zpráva školy za rok 2015/2016 

 
-  
-  
-  

 
Na tomto jednání:  
- byl představen nový člen ŠR  
- byli členové ŠR seznámeni s ekonomickou situací školy, s vývojem počtu žáků a počtu 

zaměstnanců 
- byli členové ŠR informováni o situaci týkající se rekonstrukce a modernizace PPV restaurace 

Na Plzeňské 
- byli členové ŠR informováni o vývoji úrazovosti zaměstnanců a žáků školy 
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky přijímacího řízení 
- byli členové ŠR informováni o úbytku počtu žáků, především v oboru vzdělání zakončených 

maturitní zkouškou 
- byli členové ŠR seznámeni s průběhem a výsledky maturitních zkoušek 
- byli členové ŠR seznámeni s harmonogramem činnosti ŠR pro šk. rok 2017/2018 

 

10. zasedání ŠR dne 8. 6. 2016 

 
 

 

12. zasedání ŠR dne 19. 6. 2017 

 
 

 

9. zasedání ŠR dne 25. 10. 2015 

 
 

 

11. zasedání ŠR dne 15. 10. 2016 

 
 



- členové ŠR projednali úpravu ŠVP u oborů zakončených výučním listem – nulová tolerance 
k absencím v odborném výcviku (se zohledněním individuálních případů) 

 
-  
-  

 
 
- byla schválena výroční zpráva školy za rok 2016/2017 
 
 
 
 
Na tomto jednání: 
- se členové ŠR se sešli při příležitosti závěrečných zkoušek žáků oboru vzdělání Kuchař - 

číšník a Cukrář v prostorách školního pracoviště praktického vyučování 
- přítomní zástupci školy poděkovali končícím členům za práci v minulém období, byly 

projednány výsledky vzdělávání a přijetí ke vzdělávání, hospodaření organizace a problémy, 
s kterými se potýká a byl nastíněn výhled na příští školní rok  

- byl projednán návrh na úpravu podmínek pro vyplácení odměn za produktivní činnost žáků 
 

-  
-  

 
 
Na tomto jednání:  
- byl schválen návrh jmenovat Jitku Novotnou čestnou členkou ŠR 
- byli členové ŠR seznámeni s ekonomickou situací školy, s problematikou ve mzdové oblasti u 

učitelů odborné výchovy a problematikou provozních prostředků 
- byli členové ŠR informováni o průběhu a výsledcích maturitních zkoušek 
- byla schválena výroční zpráva školy za rok 2017/2018 
- byli členové ŠR informováni o revizi stávajících vzdělávacích programů a o novém oboru 

vzdělání Pedagogické lyceum, úbytku počtu žáků v oboru vzdělání Hotelnictví  
- byli členové ŠR seznámeni s personálními změnami 
- proběhla volba předsedy ŠR – zvolen RSDr. Josef Hála 
- proběhla volba ověřovatele zápisu – zvolena Mgr. Klára Bambasová 
 

-  
-  

 
 
Na tomto jednání:  
- se členové ŠR sešli při příležitosti závěrečných zkoušek žáků oboru vzdělání Kuchař – číšník 

a Cukrář v prostorách školního pracoviště praktického vyučování 
- byli členové ŠR informováni o předpokládaném počtu žáků školy 
- byli členové ŠR seznámeni s průběhem a výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 
- byli členové ŠR seznámeni s průběhem a výsledky proběhlé kontroly ČŠI a s návrhy úprav 

školních dokumentů 
- byli členové ŠR seznámeni s čerpáním dotací 

 

13. zasedání ŠR dne 30. 10. 2017 

 
 

 

15. zasedání ŠR dne 25. 9. 2018 

 
 

 

14. zasedání ŠR dne 6. 6. 2018 

 
 

 

16. zasedání ŠR dne 5. 6. 2019 

 
 



- byli členové ŠR seznámeni s plánovanými investičními akcemi 
- byli členové ŠR seznámeni s projektem praxe „zkoušky nanečisto“ 
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky barmanské soutěže 
- byli členové ŠR seznámeni s HV školy za rok 2018 
- byli členové ŠR seznámeni se spoluprací s Městem Příbram 
- byli členové ŠR seznámeni s výsledky kontrol KÚ 
 


