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Střední škola Trhové Sviny 
 

Školní 709, 374 19 Trhové Sviny 
 

 telefon: 386 322 659                       fax: 386 322 318              IČO: 005 82 298 

 

V Trhových Svinech dne: 1.11.2021 

 

Usnesení z 1. ustavujícího jednání školské rady   
 

Školská rada:  
 

1. schválila program jednání 

2. stanovila a schválila svůj jednací řád na období 2021-2024 

3. byla informována ředitelem školy o průběhu voleb do Školské rady a schválení nové 

Školské rady radou Jihočeského kraje pro nové funkční období – do roku 2024; 

personální obsazení na jednotlivých postech nové Školské rady byly schváleny takto: 

-  Roman Levý ……….... předseda školské rady 

-  Mgr. Ilona Němcová …člen školské rady za pedagogické pracovníky a zároveň 

    zapisovatelka 

-  Mgr. Věra Korčaková…člen školské rady (za samosprávu města) 

4. schválila Výroční zprávu za školní rok 2020-2021  

5. byla informována o personálních změnách:  

- k 30. listopadu bude po dohodě ukončen pracovní poměr s kuchařkou paní 

Dvořákovou a paní Jindrovou (důvodem je předčasný odchod do důchodu); od 1. 

prosince na místo kuchařky do školní kuchyně nastupuje paní Gobyová; odchází 1,5 

úvazku a nastupuje 1 úvazek, tzn. vedení školy se po poradě s vedoucím kuchyně 

rozhodlo vyzkoušet provoz školní kuchyně s tím, že na ½ úvazku prozatím nabírat 

nikoho nebude… 

- od září 2021 byla po vzájemné domluvě ukončena spolupráce s p. Danem Černým 

(forma DPP) – externí odborník pro učební obor „UK“; iniciativa vzešla ze strany p. 

Černého 

6. byla informována o náborových aktivitách 

7. byla informována o dlouhodobé absenci některých pracovníků v návaznosti na 

covidové restrikce… 

8. byla informována o počtech žáků: 

- k 30. září 2021 bylo vykázáno 180 studujících žáků z toho 58 v I. ročnících 

- k 31. říjnu 2021 bylo vykázáno 71 ubytovaných žáků; kapacita DM je 76 míst 

- k 31. říjnu 2021 bylo vykázáno 118 strávníků z řad žáků 

9. byla informována o přetrvávající pracovní nepřítomnosti Mgr. Němcové (člen 

školské rady) ze zdravotních důvodů 

 

           zápis provedl Ing. Tomáš Kalena (ředitel školy) 

 

přítomni: 

 

Roman Levý (předseda ŠR)                                                                           …………………………………………………………                                         

 

Mgr. Věra Korčaková (člen ŠR za samosprávu)                                    ………………………………………………………… 

 

Ing. Tomáš Kalena (host; ředitel školy)                                                   ………………………………………………………… 

 


