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

Zápis č. 2
z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 26. 10. 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
Patrik Zavadil, žák
Jan König, zástupce zřizovatele
RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele
host:
Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy
Omluven:
Martin Smolík, student
Program:
1. Zásady jednacího řádu
2. Projednání výroční zprávy školy
3. Změny ve školních řádech
4. Kriteria pro hodnocení žáků
5. Vyhodnocení maturit
6. Výsledky přijímacího řízení
7. Diskuze
ad 1)
Jednání zahájila předsedkyně ŠR, která po přivítání přítomných vyvolala hlasování o návrhu
programu, který všichni obdrželi na e-maily a po odsouhlasení shrnula zásady jednacího řádu z roku
2005 jako např. setkávání minimálně 2x ročně, pro usnášeníschopnost musí být přítomna
nadpoloviční většina přítomných, zápis ověřuje předseda, 1x ročně předložení zprávy o činnosti
zřizovateli školy aj.
Hlasování: 7-0-0
ad 2)
Pro informace o dalších bodech programu se ujal slova p. ředitel. Protože se všichni přítomní
s výroční zprávou školy seznámili předem, shrnul p. ředitel nejdůležitější skutečnosti. Informoval mj.
o tom, že oprava fasády na budově Pionýrská je hotova, SPgŠ už v budově funguje a také o stavu
budovy Hapalova. P. König, který je členem i ŠR Speciální školy v Brně-Černovicích, zmínil, že se
tato bude opravovat a její ředitel by rád po dobu opravy využíval naši budovu na Hapalově ul. Chce o
tom jednat v přítomnosti našeho p. ředitele s náměstkem hejtmana. Termín ovšem zatím není jasný.
Žák Zavadil navrhoval, zda by výroční zpráva nemohla zveřejňovat jména učitelů, kteří organizují
většinu akcí pro žáky. Pan ředitel vysvětlil a p. předsedkyně potvrdila, že výroční zpráva musí
obsahovat aktivity, které prezentují školu jako celek, tedy základní aktivity.
Usnesení: Rada schvaluje předloženou výroční zprávu
Hlasování: 7-0-0
ad 3)
Ve školním řádu VOŠ je doplněno pro nově nastupující při opakování ročníku uznání předmětů
s jakýmkoliv prospěchem s výjimkou absolutorních. Pro stávající studenty platí při opakování ŠŘ,

který platil k 1. 9. 2015. Do ŠŘ SOŠ byla doplněna věta o tom, že pokud byla čtvrtletní práce
z matematiky hodnocena nedostatečnou, musí žák psát tuto práci znovu a do klasifikace se započítají
obě známky.
Usnesení: Rada schvaluje předložený školní řád VOŠ, SŠ a klasifikační řád
Hlasování: 6-0-1
ad 4)
Kriteria hodnocení SOŠ na webu školy je třeba aktualizovat, p. předsedkyně upozornila, že dosud jsou
uvedeny dvě varianty, což fungovalo ještě do konce loňského ŠR.
ad 5)
P. ředitel seznámil přítomné s výsledky maturitních zkoušek v jarním i podzimním termínu.
V profilové části byl v jarním termínu neúspěšný pouze jeden žák, v podzimním tři. Jako spádová
škola jsme zvládli v podzimním termínu 230 maturantů. Paní předsedkyně upozornila, že na webu
školy je třeba doplnit info o tématech pro profilovou část maturitní zkoušky.
ad 6)
Informace zpracovány ve výroční zprávě, pro VOŠ byly poprvé rozdány informace v podobě letáku
při podzimních maturitách (spádová škola).
ad 7)
Debata nad vyvážeností kuchyně na Kotlářské, kde se tvoří v 5. vyučovací hodině nekonečná fronta.
Možnosti řešení jsou: polévka formou samoobsluhy, vozíky na použité nádobí – uvolnit další sílu pro
výdej stravy, nebo přesunout 1. ročníky OA na 5. VH.
Paní předsedkyně informovala o Konferenci celoživotního vzdělávání, kde bylo řečeno, že počet
zájemců, kteří se hlásí na VOŠ, je konstantní. Svaz průmyslu a dopravy preferuje odborné vzdělávání.
P. ředitel doplnil, že se připravuje novela zákona o VŠ, do níž ministryně školství prosazuje
prostupnost mezi VOŠ a VŠ.
Dále vznesla předsedkyně dotaz na p. Königa, jak kontaktovat paní Bezvodovou. Ten se domnívá, že
pracuje na MČ Brno-střed, pokusí se zjistit kontakt.
Student Marek Andrysík vznesl dotaz na vybudování školní auly v půdních prostorách budovy
Kotlářská. P. ředitel konstatoval, že v současnosti škola nedisponuje dostatečnými finančními
prostředky na rekonstrukci.
P. ředitel dále informoval o záměru v prosinci zavést turnikety (investice do Kč 0,5 mil.). Škola se
zapojila do soutěže Ekonomický tým – 8. 12. proběhne v Ústí nad Labem celostátní kolo, jehož se za
naši školu zúčastní 2 týmy. Příští rok bude soutěž organizovat Jihlava, v prosinci 2017 naše škola (3.
týden v září 2016 proběhne krajské kolo). Dále mluvil o záměru vyměnit okna, ale protože se jedná o
140 kusů, představuje to investici 8 – 10 mil. Kč (památkově chráněná budova je z r. 1904).
Předběžný termín příštího jednání ŠR byl stanoven na 6. 6. 2016 v 16:00 h.
Zapsala:

Ověřila:

……………………………………..
Ing. Ellen Janalíková, zapisovatelka

………………………………………………..
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně

