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Zápis ze schůze Školské rady SŠDSaJ 
 
 
Datum konání: 24. 10.  2019 
 
Místo konání: SŠDSaJ, Praha 5 – Velká Chuchle 
 
Přítomni:  
Ing. Jana Fatěnová, Hana Horská, Ing. Viktor Pázler, Kamila Bartošová, Tomáš Gregořica 
 
Omluveni:  
Mgr. Albert Kubišta 
 
Hosté:  
Ing. Soňa Froňková, Ph.D. 
 
Program: 

1 Školní rok 2019/2020. 

2 Diskuze a schválení výroční zprávy školy. 

3 Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy. 

4 Diskuze. 
 
 
Jednání:  
Schůzku zahájila a přítomné přivítala Ing. Jana Fatěnová.  

 
 
1.  Školní rok 2019/2020. 
 
     Školská rada SŠDSaJ byla seznámena s novými členy rady:  

     Kamilou Bartošovou,  
     Tomášem Gregořicou za zástupce rodičů a zletilých žáků  
     Mgr. Albertem Kubištou zástupce za zřizovatele, který se z jednání omluvil. 
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 V září proběhly volby do školské rady SŠDSaJ pro  zástupce rodičů a zletilých žáků – 
viz Souhrnný zápis o volbách. 
 
     Bývalým členům školské rady SŠDSaJ:  

     Manfredu Švestkovi,  
     Sandře Přikrylové,  
     Mgr. Kláře Čvandové bylo zasláno poděkování za práci pro Školskou radu. 

 
 
 
2.   Diskuse a schválení výroční zprávy za rok 2018/19 
      Výroční zpráva SŠDSaJ 
    

Školská rada SŠDSaJ byla seznámena s Výroční zprávou za šk. rok 2018/19. 

Školská rada projednala jednotlivé body Výroční zprávy za šk. rok 2018/19. 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 

2018/2019. 

 
 
3.   Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy  

 

Paní ředitelka informovala Školskou radu o zahájení školního roku 2019/20, o problémech a 

fungování školy v nově zrekonstruované budově školy a domova mládeže v minulém šk. roce a o 

krocích k rozvoji školy: 

- během školního roku 2018/2019 byl zpracován Školní akční plán rozvoje 

vzdělávání na období 2019 až 2022 

- stabilizace provozu 

- zhotovení a převzetí klimatizace v prostorách školy a domova mládeže 

- vzdělávání pedagogických pracovníků, zajištění kvalifikovanosti a stabilizace 

kvalifikovaného pedagogického sboru 

- trend žáků v prvních ročnících, odchodu žáků, dokončení studia a jejich 

zaměstnanost 

- pokračování v projektu ERASMUS+ a dalších projektů pro rozvoj odborných 

znalostí 

 p. T. Gregořica: - dotaz na stav školních stájí. 
                         -  stáje nejsou v majetku školy, jsou pronajímány a současný vlastník 
opravuje stáje a areál na opačné straně závodiště. 
 
 
4.    Různé 

 

        Prezentace školy 

- proběhla v odborném časopise Jezdectví. 

- proběhla na odborných webech Jezdci, Equichannel, Jezdectví. 

- úspěšná prezentace absolventů na dostihových akcích v ČR. 

- prezentace na různých odborných výstavách (Jaro s koňmi, Koně 2019 apod.) a 

vzdělávacích výstavách (Veletrh středních škol Kladno, Schola Pragensis apod.) 

 
 



Zápis ŠR SŠDSaJ z 24. 10. 2019 3 

 
Usnesení: 
 

ŠR SŠDSaJ:   
- projednala výroční zprávu Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 

2018/2019, 

- přijala informace o volbách do ŠR, 

- projednala koncepční záměry rozvoje školy, 

- byla informována o prezentaci školy. 

 
ŠR SŠDSaJ schválila: 
- Výroční zprávu Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2018/2019, 

 
 
V Praze dne 24. 10. 2019 zapsala: Ing. Jana Fatěnová  

předsedkyně školské rady 


