
Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště  
Dubno 
 
 
                                                               Z á  p  i  s 
 
                          z jednání 1. kulatého stolu ve školním roce 2017/2018 
 
Termín konání:    9. listopadu 2017 
 
Místo konání: společenská místnost – ředitelství školy 
 
Účast:  Mgr. M. Lehocký, PhDr. Fára, J. Misterka, PhDr. Vacková, Mgr. Šichová,  
            Jarmila Eberlová 
             + zástupci jednotlivých tříd (viz prezenční listina) 
 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení kulatého stolu ředitelem školy 
 
2. Vyhodnocení plnění úkolů z jednání 2. kulatého stolu z dubna 2017 – připomínky a      
    postřehy žáků a vedení školy 
     
3. Příspěvky zástupců tříd: 
 
3. EI:   

• Požadavek na automat na kávu v dílnách            
                                         opatření: bude realizováno  -                (PhDr. Vacková, J. Misterka)  

• Fronty a předbíhání v jídelně  
                             opatření: upozornění a poučení dohledů – TV (Mgr. Souchová) 

• WC bez klik a možnosti zamykání, zejména v dílnách                                (J. Misterka) 
• Zhoršená kvalita jídla                                                                       (ředitel SOŠ a SOU) 

 
3. MA:  

• Lavičky u vstupu do areálu školy      (ředitel SOŠ a SOU, viz zápis z KS z 21. 4. 2017) 
• Průběh a výsledky hygienické kontroly (dotaz)                                     (PhDr. Vacková) 
• Internet, Bakaláři                                                                (PhDr. Vacková, PhDr. Fára) 
• Zvětšit kapacitu žákovského parkoviště, kamerový dohled, řešení případných škod 

                                                                                                               (PhDr. Vacková) 
• Zhoršená kvalita jídla                                                                       (ředitel SOŠ a SOU) 

 
 
3. BS: 

• Výjezdní seminář BS ve 3. ročníku - bude přesunut do 4. ročníku              (PhDr. Fára) 
• Střelecká příprava – bude ve 4. ročníku                                                        (PhDr. Fára)  

 
 



4. PT: 
• Dotaz na zkoušku technika požární prevence škola nebude ve šk. roce 2017/2018 

organizovat                                                                                                   (PhDr. Fára) 
• Deodoranty na dívčí WC – NE                                                              (PhDr. Vacková) 

 
4. MA:  

• Myši v prostoru šaten ve škole          (ředitel SOŠ a SOU, viz zápis z KS z 21. 4. 2017) 
• Zhoršená kvalita jídla                                                                       (ředitel SOŠ a SOU) 

 
3. PT: 

• Proležené matrace v DM  - budou zakoupeny nové                                     (J. Eberlová) 
• Zhoršená kvalita jídla                                                                       (ředitel SOŠ a SOU) 

 
2. BS:  

• Možnost uspořádání školního turnaje v kopané (futsalu) 
                                                                                (Mgr. Souchová, Mgr. Jan Lehocký) 
 

Závěry: 
 

• Ředitel SOŠ a SOU objasnil žákům personální situaci ve školní jídelně od 1. 9. 2017, 
pověření vedení ŠJ, dlouhodobá pracovní neschopnost, zastupování atd. 

• Vysvětlil žákům, že podle vyhlášky o školním stravování musí každá školní jídelna 
dodržovat plnění tzv. spotřebního koše – co vlastně spotřební koš je. 

• Objasnil žákům, proč se v současné době vaří pouze jeden oběd, není možnost výběru 
a potíže, které při tom vznikají. 

• Byly projednány připomínky ze strany dojíždějících žáků (zhoršená kvalita obědů, 
menší porce, fronty ve školní jídelně) 

• Byly projednány připomínky ze strany ubytovaných žáků v DM – zejména třídy 2. PT, 
3. PT, 4. PT – nevhodné složení večeří, zejména studených, např. psáno ovocný 
jogurt, vydáván jogurt s vaječným likérem, proč ne jahodový, borůvkový… Dále bylo 
konstatováno, že od září je na studené večeře a snídaně malé množství potravin (např. 
cca 2 kolečka salámu), večeře jsou bez nápadu 

• Byl projednán návrh, aby se posunula doba výdeje obědů v dílnách na 10:30 – bude 
řešeno na poradě vedení dne 15. 11. 2017 a ve školní jídelně  

• Ředitel školy a PhDr. Vacková projedná vzešlé připomínky a podněty a personálem 
školní jídelny dne 13. 11. 2017 v 9:30 hodin 
 
 

                                                          
                       
 
 
Zapsal: Mgr. M. Lehocký v. r. 
                                                                                                              
Dubno 10. 11. 2017  
 
 


