
Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště 
Dubno

                                                               Z á  p  i  s

                          z jednání 2. kulatého stolu ve školním roce 2018/2019

Termín konání:   2. května 2019

Místo konání: společenská místnost – ředitelství školy

Účast:  Mgr. Milan Lehocký, J. Misterka, PhDr. Vacková, 
            + zástupci jednotlivých tříd (viz prezenční listina)

Program:

1. Zahájení kulatého stolu ředitelem školy, přivítání žáků a připomenutí významu 
    pravidelných setkání žáků a vedení školy, vyhodnocení plnění úkolů z jednání 1. kulatého 
    stolu ze dne 8. 11. 2018 

    
2. Příspěvky zástupců tříd:

 3. MA – dotaz na autobusové spoje do školy v dopoledních hodinách
               byl zajištěn autobusový spoj na 9 hodinu, ostatní spoje jezdit nebudou   
               z ekonomických důvodů  

 2. BS – dotaz na možnosti konání třídních výletů, možnosti
            třídní výlety se mohou konat, jsou zpravidla jednodenní, ale po dohodě mohou 
            být i dvoudenní

 2. PT – dotaz na umožnění vjezdu žákovských vozidel do areálu školy v odpoledních 
             hodinách
             vjezd není povolen, z důvodu bezpečnosti musí být areál uzavřen, vjezd a   
             výjezd z mimořádných důvodů řešit s vychovatelem školy
 

 3. MA, 2. EI, 2. BS 
            – dotaz na častou nefunkčnost wifi free ve vestibulu, většinou se 
               nelze připojit, pouze výjimečně
               situace bude řešena se správcem sítě, Mgr. Janem Lehockým, 
               hledání příčin a návrh vyřešení  

 2. BS – dotaz na parkoviště nad bránou a umístění vraků vozidel
           parkoviště není v majetku školy, přesto se připravuje vyřezání náletových 
           dřevin a úklid odpadků, které jsou nechutné a mají je na svědomí zejména žáci 
           ubytovaní na DM

 2. PT připomínky ke kvalitě výuky CJL



 3. PT – dotaz k organizaci vydávání obědů, zdá se zdlouhavé
             opatření jsou přijata na základě zjištění, že někteří žáci se opakovaně 
             pokoušejí o odběr obědů bez zaplacení (v případě odhalení těchto praktik 
            budou viníci exemplárně potrestáni)

 3. MA – vyslovení pochvaly za rozšíření žákovského parkoviště a zprovoznění 
               kamerového systému
                      

 

Závěry:

- byla projednána situace u vjezdu do areálu školy (nepořádek, odpadky, plasty, nedopalky)
- prostor bude monitorován kamerovým systémem a viníci budou voláni k zodpovědnosti
- bylo konstatováno, že nové dopravní značení na příjezdové komunikaci výrazně přispěje ke 
   zvýšení bezpečnosti žáků

Zapsal: Mgr. Milan Lehocký
                                                                                                             
Dubno 6. 5. 2019 
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