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Zápis ze schůze Školské rady SŠDSaJ 
 
 
Datum konání: 16. 11.  2022 
 
Místo konání: SŠDSaJ, Praha 5 – Velká Chuchle 
 
Přítomni:  
Ing. Jana Fatěnová, Hana Horská, Ing. Viktor Pázler, Michal Stránský 
 
Omluveni:  
Jaroslav Beran 
 
Nepřítomni:  
Mgr. Albert Kubišta 
 
Program: 

1 Školní rok 2022/2023. 

2 Volba členů rady školy – členové z řad zákonných zástupců a 
zletilých žáků a studentů.  

3 Diskuze a schválení výroční zprávy školy. 

4 Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy. 

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

 
 
1.  Školní rok 2022/2023. 
 
         Počet žáků se v tomto školním roce na naší škole zvýšil, byly otevřeny dvě třídy 
výučního oboru. Přijímací řízení bylo v přetlaku i díky silnému ročníku dětí. 
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2.   Volba členů rady školy. 
 
Školská rada SŠDSaJ byla seznámena s novými členy rady:  
- Michalem  Stránským, Jaroslavem  Beranem  za zástupce rodičů a zletilých žáků a 
- Mgr. Albertem Kubištou za zástupce za zřizovatele. 
 
   V říjnu a listopadu proběhly volby do školské rady SŠDSaJ – pro zástupce rodičů 
a zletilých žáků – viz. Souhrnný zápis o volbách. Protože první dvě kola voleb byly 
neplatné, ředitelka školy svým rozhodnutím vybrala pana Jaroslava Berana a pana 
Michala Stránského za členy školské rady. 
 
     Bývalým členkám školské rady SŠDSaJ -  Kamile Bartošové a Markéta Janderové bylo 
zasláno poděkování za práci pro Školskou radu. 
 
2.   Diskuse a schválení Výroční zpráva SŠDSaJ za rok 2021/22 
       
      Školská rada SŠDSaJ byla seznámena s Výroční zprávou za šk. rok 2021/22. 

Školská rada projednala jednotlivé body Výroční zprávy za šk. rok 2021/22. 

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

školní rok 2021/2022. 

 
3.   Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy  

 

Na začátku školního roku 2022/23 byly dobudovány učebny - jazyková a fyzikálně 

chemická. Tedy škola má tři speciální učebny pro výuku předmětů – chov koní, anglický 

jazyk a fyzika a chemie.  

I nadále přetrvávají silné ročníky končící základní školu, tedy se dá předpokládat zájem 

o naše obory. I přesto nepolevujeme v prezentaci naší školy. 

 

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 (Koně v akci, Kůň apod.) a vzdělávacích 

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

 
 
Další setkání rady školy SŠDSaJ se uskuteční v březnu 2023. 
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Usnesení: 
 

ŠR SŠDSaJ:   
- byla seznámena s novými členy rady, 

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

2021/2022, 

- 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 2021/2022. 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 16. 11. 2022 zapsala: Ing. Jana Fatěnová  

předsedkyně školské rady 


