
Školská rada při Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant 

 

Zápis z jednání konaného dne 27. června 2022 ve Frýdlantu 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni:   

Nepřítomni: Dominika Málková, Mgr. Marie Bursová 

Host:  Ing. Miroslav Kudrna 

 

Program: 1. Nový člen školské rady                          

2. Informace ředitele školy 

3. Různé 

    

 

1. Nový člen školské rady    

           

 Na základě výsledku voleb členů do školské rady SŠHL Frýdlant byla zvolena za 

zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků paní Soňa Šrůtková. 

 

            

2. Informace ředitele školy 

 

 Miroslav Kudrna, ředitel školy, poděkoval členům školské rady za spolupráci ve 

školním roce 2021/2022. 

 Vyzdvihl také práci a spolupráci všech zaměstnanců školy ve školním roce 2021/2022. 

 Informoval o přijímacím řízení do oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023 a 

přijímacím řízení na domov mládeže SŠHL Frýdlant. 

 Informoval o úspěšnosti maturitních zkoušek v jarním termínu 2022.  

 Informoval o rostoucích nákladech na provoz školy v rozpočtu školy v souvislosti 

s rostoucími cenami za energie a služby. 

 Informoval s plánovanými změnami ve školství v rámcových vzdělávacích 

programech pro SOŠ, kde proběhnou revize těchto RVP. 

 Informoval o organizaci nového školního roku 2022/2023, akcích školy, oceněních, 

které škola získala, seminářích, které jsou určeny pro zaměstnance školy, o personální 

situaci a nově příchozích zaměstnancích. 

 Informoval o investičních záměrech rozvoje školy – stavba vepřína, včelína, 

modernizace prostor odborného výcviku na budově „B“, modernizaci tělocvičny 

Zámecká, získání dotace na elektromobily a dobíjecí stanice. 

 Informoval o harmonizačním pobytu pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání M, který se 

bude konat v září 2022. 

 Pozval členy školské rady na akce školy 

o 30. 6. – Zahradní slavnost pro zaměstnance školy na Naučné stezce SŠHL 

Frýdlant, 

o 1. 9. 2022 – chmelobraní – pracoviště Zámecká 

o 2. 9. 2022 – oslavy výročí 30 let budovy školy Bělíkova, Frýdlant 

o 3. 9. 2022 – Krajské dožínky – naše škola je spoluorganizátorem akce 

o 21. 9. 2022 – Řemesla nejsou out 

o a další školní akce – Jiřinky, Jizerský dřevorubec, Huberské slavnosti. 

 



3. Různé 

 

 Ing. H. Vidnerová se dotázala na podrobnosti odborných praxí zemědělských 

oborů. Ing. M. Kudrna, ředitel, informoval o oslovení zemědělských podniků a 

podnikatelů v rámci odborných praxí pro obory zemědělec – farmář, 

Agropodnikání a Veterinářství. 

 J. Mikoláš se dotázal na spolupráci podniků v rámci OV a na projekt Erasmus+. 

Ing. M. Kudrna, ředitel, informoval o uzavřených smlouvách s jednotlivými 

podniky, kde žáci učebních oborů již vykonávají odbornou praxi. Projekt 

Erasmus+ bude opět obnoven v rámci možností zahraničních odborných praxí pro 

žáky školy a pro zaměstnance školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Pokorná Šárka 

Ověřovatel zápisu:  Ing. Miroslav Kudrna      

 

 

 

 

      ………………………………………… 

      Podpis předsedy školské rady 


