
Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště  

Dubno                                                                

 

                                                                          Z á p i s 

z jednání 2. kulatého stolu ve školním roce 2021/2022 

 

Termín konání:       28. dubna 2022 od 13:30 hodin  

Přítomni:                 Mgr. Milan Lehocký, J. Misterka, Bc. I. Vošmiková, 

                                  + vybraní zástupci jednotlivých tříd – viz. prezenční listina  

 

Program: 

1.     Zahájení kulatého stolu ředitelem školy, informace o minulém setkání v listopadu 2021 

        stručné vyhodnocení plnění úkolů atd. 

 

2.      Informace ředitele školy o anonymním podání ke Krajskému úřadu o špatném klima  

          ve třídách, šikaně apod. Apel na všechny žáky, aby se o dění ve třídách zajímali a případné 

          přestupky nebo náznaky možné šikany včas nahlásili (Mgr. Lehocký, Mgr. Souchová, 

          Mgr. Koutná případně další PP) 

 

3.   1. PB     

• chtějí znovuotevření školního bufetu – škola se bude snažit o pronájem prostor 

            

4.    2. E     

• kouření u brány – odpadkové koše – odpadkové koše to nevyřeší, problém  

              je dlouholetý, záleží na žácích a jejich chování (+ další odpadky, obaly, plasty atd.) 

 

5.   2. PT    

• chtějí vylepšit a zmodernizovat vybavení posilovny – škola v současné době 

              nemá finanční prostředky 

 

6.   1. MA   

• dotaz na možnosti činnosti zájmových sportovních kroužků  

              - bude projednáno s třídní učitelkou Mgr. Souchovou, zájem žáků, možnosti atd. 

 

7.   2. I      

• chtějí znovuotevření školního bufetu – škola se bude snažit o pronájem prostor     

 

8.   2. I      

• potravinové a nápojové automaty  - je to velmi drahé, v poslední době se objevují 

             zkažené bagety a nekvalitní káva (i zaměstnanci)  

                                                            

9.   2. MA   

• chtějí prověřit kamerový systém v areálu školy (žákovské parkoviště – motorek) 

                                                                      Zodp.: J. Misterka 



                                                                                       

10.    2. MA    

• malá vozidla opustit parkoviště motorek, na doporučení ředitele školy budou  

              parkovat naproti garáži podélně u obrubníku 

                                                                       Zodp.: spolužáci ve třídách 

 

11.    2. MA    

• požadavek na nalajnování parkovacích míst pro žákovská vozidla  

                                                                       Zodp.: vedení SOŠ a SOU  

                                                                                    s ohledem na finance, zatím ne  

 

12.     1. ZI      

• chtějí otevření školního bufetu, kolísavá kvalita jídel ve školní jídelně, někdy se to nedá 

              jíst, automaty jsou hodně drahé (nemáme kuchaře – inzerát) 

                                                                       Zodp.: ředitel SOŠ a SOU, PhDr. Vacková 

 

13.     2. A      

• chtějí znovuotevření školního bufetu, kolísavá kvalita jídel – automaty jsou drahé 

              škola se bude snažit o pronájem prostor  

 

 

14.     3. BS    

• chtějí znovuotevření školního bufetu – škola se bude snažit o pronájem prostor 

 

 

15.     3. PT    

• chtějí znovuotevření školního bufetu – škola se bude snažit o pronájem prostor 

 

 

16.     2. PT    

• chtějí znovuotevření školního bufetu – škola se bude snažit o pronájem prostor 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

Zapsal:   Mgr. Milan Lehocký 

       28. 4. 2022 

           


