
Zasedání Školské rady při SŠPHZ Uherské Hradiště č. 3 

(funkční období 2018– 2021) 

 

Zápis č. 3 

 
Termín konání: 15. říjen 2018 
Přítomni: 6 členů: .Bc. Monika Jahodíková, Mgr. Lenka Tománková, 

                  Mgr. Zina Omelková, Mgr. Jarmila Červenková, pí. Květoslava Bistrá,  

                  pí Irena Lukeštíková 

Nepřítomni: 3 členové:  pí Patricie Kolísková, Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.,  

                                        Ing. Stanislav Blaha 

Hosté: Ing. Jaroslav Zatloukal - ředitel školy  

 

Program:  1. Zahájení a přivítání 

                   2. Projednání a schválení výroční zprávy školy  

                   3. Různé 

                   4. Diskuse 

ad. 1. Jednání zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Lenka Tománková, která nechala 

schválit navržený program. Proti programu neměl nikdo s přítomných žádné připomínky. 

Informovala o 2 jednáních, která proběhla mezi ní a ředitelem školy v období od minulého  

zasedání ŠR. Pak předala slovo řediteli školy, Ing. Jaroslavu Zatloukalovi. 

ad. 2. Ing. Jaroslav Zatloukal seznámil členy ŠR s obsahem výroční zprávy školy. Výroční 

zprávu měli všichni členové k dispozici před jejím projednáním v elektronické podobě 

k prostudování. Podrobně probral všechny její části. Oblast výchovy a vzdělávání, rozvoj 

materiálního zázemí školy, personální rozvoj, rozvoj sociálního partnerství. Důležitá je 

skutečnost, že od šk. roku 2017/2018 dochází poprvé k navýšení počtu žáků školy, po 

předchozích pravidelných úbytcích.  

Dále uvedl informace o výsledcích přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019, většina tříd 1. 

ročníku je plně obsazena. Informoval o pohybu žáků v jednotlivých ročnících, uvedl počty 

opakujících žáků, počty žáků, kteří změnili obor vzdělávání, přerušili studium a zanechali 

vzdělávání, rovněž počet žáků, kteří přestoupili na naši školu z jiných středních škol. Zabýval 

se výsledky maturitních zkoušek, u kterých došlo ke zvýšení procenta neúspěšnosti na 

celkových 18,4 %. Tato hodnota přibližně odpovídá celostátnímu průměru středních 

odborných škol. Uvedl výsledky závěrečných zkoušek učebních oborů, výsledky výchovného 

působení, informace o prezentaci žáků na veřejnosti, údaje o hospodaření. Poskytl 

k nahlédnutí přílohy výroční zprávy - učební plány, vlastní hodnocení školy a kroniku. 

Mgr. Lenka Tománková vyvolala hlasování o schválení Výroční zprávy SŠPHZ Uh. Hradiště 

za rok 2017/2018. Všichni členové ŠR hlasovali pro schválení. 

ad. 3 Ing. Jaroslav Zatloukal pozval všechny přítomné na oslavu konanou 19. 10. 2018        

k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Uh. Hradišti a 65. výročí založení Letecké 

školy v Uh. Hradišti, která byla předchůdkyní Střední průmyslové školy Uh. Hradiště. Oslava 

bude spojena s prohlídkou nového pracoviště pro odborný výcvik oboru cukrář, v přízemí 

budovy P. 



Ředitel školy Ing. Jaroslav Zatloukal informoval o skutečnosti, že bude pravděpodobně na 

ustavující schůzi nového zastupitelstva města Uh. Hradiště, která proběhne 5. listopadu, 

zvolen do uvolněné funkce ve vedení města.   

ad. 4. Mgr. Zina Omelková se zeptala ředitele školy, proč se neotevřou nové učební obory 

technického vzdělávání a obor ošetřovatelství, aby žáci, kteří neuspějí na studijních oborech, 

mohli měnit obor vzdělávání v rámci školy. Ředitel Jaroslav Zatloukal jí vysvětlil, že 

v současnosti by mohlo při otevření nových tříd nastat to, že se dostatečně nenaplní třídy 

studijních oborů. Nové třídy nematuritního vzdělávání bude reálné otevřít v době, kdy bude 

na studijních oborech větší počet nepřijatých uchazečů.  

Ředitel školy nabídl členům ŠR možnost prohlídky nově zbudovaného centra pro odborný 

výcvik žáků oboru cukrář.    

 Mgr. Lenka Tománková ukončila zasedání a spolu s ředitelem školy provedla některé členy 

ŠR nově zbudovaným pracovištěm pro odborný výcvik žáků oboru cukrář. 

 

 

. 

 

USNESENÍ 

 

 

ŠR schválila Výroční zprávu SŠPHZ Uh. Hradiště za rok 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti 15. října  2018 

 

 

Zapsala: Mgr. Jarmila Červenková                                        Mgr. Lenka Tománková 

               předsedkyně ŠR 


