
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno 

Zápis č. 1 
z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 30. 3. 2015 

Přítomni: 

členové ŠR:  

 Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy 

 Ing. Ellen Janalíková, pedagog školy 

 Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, pedagog školy 

 Marek Andrysík, žák 

 Martin Smolík, student 

 Patrik Zavadil, žák 

 Jan König, zástupce zřizovatele 

 RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele 

 

hosté:  

 Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy 

 Andrea Wenzlovská, ekonomka školy 

 

Omluvena:  

 Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy, místopředsedy 

3. Informace o návrhu rozpočtu školy 

4. Různé 

 

ad 1) 

Jednání zahájil ředitel školy, který přivítal přítomné a poblahopřál novým členům rady k jejich 

zvolení. 

 

ad 2) 

Volba se uskutečnila tajná.  

Odevzdané hlasy v počtu 8 byly rozděleny takto: 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková - 4 hlasy 

Jan König - 2 hlasy 

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar - 1 hlas 

Martin Smolík - 1 hlas 

 

Předsedkyní ŠR byla zvolena Ing. Hnidáková Pecková, místopředsedou pan Jan König. Role 

zapisovatele se ujala Ing. Janalíková. 

 

ad 3) 

Ekonomka školy paní Wenzlovská informovala přítomné o návrhu rozpočtu na kalendářní rok 

2015. 

Podrobněji rozebrala přímé náklady, jejichž hlavní složku tvoří mzdy a zákonné odvody (aktuálně 

52 718 000 Kč).  



Upozornila na problém navrženého rozpočtu, protože bude dále upravován – v září se provádí 

přepočet podle počtu žáků (dotace na žáka). 

Příspěvek na provoz 9 554 000 Kč je oproti loňskému roku o 1 286 000 Kč nižší. 

V položce účelové dotace zmínila dotace, které obdržela škola v říjnu 2014 na navýšení platů 

učitelů. 

ad 4) 

Na informaci o rozpočtu navázala debata o potřebě opravy omítky na budově Pionýrská 23, kde je 

vchod už bezmála 4 roky obestavěn kvůli bezpečnosti. Na opravu škola prostředky už má, ale KÚ 

akci pozastavil z důvodu přípravy předprojektu. 

Dále informovala paní Wenzlovská o tom, že letos bude dokončena výměna osvětlení v učebnách 

výpočetní techniky. 

Marek Andrysík se dotazoval na příčinu nedostatku tonerů. Vysvětlení podala opět pí Wenzlovská 

a sice, že KÚ začal od letošního roku provádět výběrová řízení centrálně, v současné době už by 

problém s tonery měl být vyřešen. 

Pan ředitel informoval o aktuálním stavu příprav oslav výročí školy, konkrétně o termínu 

a rámcovém programu oslav. Termín byl stanoven na 2. a 3. října 2015, v programu je bohoslužba 

na Petrově, koncert sourozenců Ulrychových (absolventů školy) i den otevřených dveří. Akcí 

sleduje především propagaci školy v souvislosti s úbytkem žáků. 

Dále mluvil pan ředitel o záměru otevření VOŠ pedagogické v souvislosti s možností umísťování 

dětí do MŠ od 2,5 roku věku (MŠMT zamýšlí od r. 2018). 

Ing. Hnidáková Pecková vznesla dotaz na záměr vedení školy na využití prostor v budově na 

Pionýrské. Pan ředitel informoval, že Rada JMK schválila smlouvu o nájmu se SPgŠ na Mendelově 

náměstí. V souladu s ní bude této škole pronajato 5 tříd, tedy celé 1. patro i s kabinety za 

420 000 Kč za rok. 

Budova na Hapalově je nadále nevyužitá (je majetkem zřizovatele, škola budovu pouze spravuje). 

Zájem projevila Diecézní charita Brno a SZŠ Grohova, pro obě instituce je neakceptovatelné tržní 

nájemné (i s ohledem na náklady, které by si budova vyžádala, aby byla pro jejich účely 

použitelná), jak si představuje zřizovatel. 

Na návrh předsedkyně ŠR Ing. Hnidákové Peckové se ŠR bude řídit jednacím řádem bývalé ŠR. 

Na závěr předal Ing. Zouhar nové předsedkyni složku se zápisy jednání bývalé ŠR, které obdržel 

před schůzkou od bývalého předsedy Ing. Poláška.  

Paní předsedkyně navrhla předběžný termín příštího jednání ŠR na 2. týden v září v pondělí, pan 

místopředseda požádal o začátek v 16:00 h. Přesný termín jednání ŠR bude upřesněn začátkem září. 

 

 

Zapsala:      Ověřila: 

 

 

……………………………………..   ……………………………………………….. 

Ing. Ellen Janalíková, zapisovatelka   Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně 


