
Zápis z jednání školské rady 
při Střední škole oděvní a služeb Vizovice 

 

 

Zasedání dne: 11. 10. 2022 

 

 

Přítomní členové: Bc. Michaela Blahová 

Bc. Petra Králíčková 

   Bohuslava Hlaváčová 

Mgr. Libor Kamenář 

   Mgr. Ivana Juřenčáková 

 

Nepřítomní členové: Mgr. Roman Vaigel 

    

Hosté:   Mgr. Eva Solnařová 

 

 

Program: 

  

1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

2. Hodnocení výsledků školního roku 2021/2022 

3. Personální změny ve škole 

4. Hospodaření školy, přehled prostředků čerpaných z příspěvků SRPŠ 

5. Změny ŠVP 

6. Spolupráce školy s různými institucemi, externími firmami 

7. Projekty 

8. Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 

 

Ad 1) Ředitelka školy seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy Střední školy oděvní a 

služeb Vizovice za školní rok 2021/2022. 

 

Ad 2) Přítomní byli seznámeni s výchovně-vzdělávacími výsledky žáků ve školním roce 

2021/2022. Z celkového počtu 428 žáků prospělo s vyznamenáním 48 žáků, 360 prospělo a 9 

žáků neprospělo. Průměrný prospěch v 1. pololetí byl 2,05 a ve 2. pololetí 2,08. Na konci 

školního roku bylo uděleno celkem 20 pochval ředitelky školy, 137 pochval třídního učitele. 

Počet neomluvených hodin činil v 1. pololetí 188 hodin a ve 2. pololetí 296 hodin. Nikdo z žáků 

nebyl ze školy vyloučen. 

 

Ad 3) Členové školské rady byli seznámeni s personálními změnami v pedagogickém sboru. 

 

Ad 4) V minulém školním roce proběhlo více stavebních prací ve škole (např. rekonstrukce 

podloží ve spojovacího krčku mezi hlavní budovou školy a jídelnou, výmalba tříd), opravy na 

DM, v jídelně školy a na provozovnách školy. Dále byla vybudována nová kadeřnická 

provozovna v budově školy. Velkým úspěchem je získání investice na opravu hlavních schodů 

před budovou školy. 

 

Ad5) Napříč všemi obory byl přepracován ŠVP ve všech předmětech v souladu s RVP. 

 



Ad 6) SŠOS Vizovice dlouhodobě rozvíjí a upevňuje spolupráci s různými institucemi, 

Národním ústavem vzdělávání, firmami a obchodními partnery, ostatními školami, domovy 

seniorů atd.  

 

Ad 7) Všichni členové pedagogického sboru se v rámci DVPP soustavně vzdělávají, účastní se 

různých školení, workshopů, webinářů. 

 

Ad 8) V návaznosti na proběhlé přijímací řízení pro školní rok bylo přijato celkem 140 žáků do 

5 oborů vzdělání.. 

 

 

Vizovice 11. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Libor Kamenář      Mgr. Ivana Juřenčáková 

předseda školské rady               zapisovatelka 


