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

Zápis č. 3
z mimořádného jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 7. 4. 2016
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
Martin Smolík, student
Jan König, zástupce zřizovatele
RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele
hosté: Ing. Hana Staňková, zástupce ředitele
Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy
Monika Rybková, žákyně
Dominik Damborský, žák
Stanislav Pros, žák
Neřítomna:
Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Studentský parlament (SP)
Školní bistro a stravování na škole
Informovanost studentů
Anonymita na škole
Diskuze

ad 1)
Jednání zahájila předsedkyně ŠR, která po přivítání přítomných vysvětlila, že svolala mimořádné
jednání ŠR kvůli zlepšení fungování školy – na základě podnětů podaných žáky. Před schválením
programu se rozvinula diskuse o tom, zda uvedení žáci mají mandát k tomu, aby s nimi ŠR jednala.
Do diskuse se postupně zapojili všichni pedagogové i oba zástupci zřizovatele, aby žákům
vysvětlili, že vznik samosprávného orgánu (jak to chtějí) musí začít zespodu. Teprve, až si třídy
zvolí zástupce, tito si zvolí orgány a ty budou mít kompetence k jednání.
Protože žáci nebyli na jednání dostatečně připravení, nepřišli s žádnými konkrétními návrhy ani
představami o struktuře, náplni činnosti či vzniku SP, doporučil pan König, aby do určitého termínu
připravili podklady, které jim navrhl Ing. Zouhar (volební řád, jednací řád, stanovy atp.), a požádali
pana ředitele o svolání žáků k volbám. Předběžný termín pro setkání žáků k těmto volbám byl
stanoven na 26. 4. 2016.
ŠR doporučila žákům poskytnout nástěnku na zveřejňování informací pro jejich potřebu.

ad 2)
Jako další problém otevřel P. Zavadil školní bistro, které má dle jeho názoru malou nabídku nápojů
a pomalu doplňuje zásoby. Přidali se i ostatní s názory, co vše by mohla kantýna nabízet. M.
Andrysík požádal o zázemí pro stravování – místnost pro konzumaci nakoupeného. Reagovala
zástupkyně Staňková návrhem, že lze využít učebnu 108, ale SP bude muset zajistit služby pro
udržování pořádku (názor uvedeného žáka, aby pořádek kontroloval učitel vykonávající dozor na
chodbě, rozhodně zamítla). Smlouva se stávajícím provozovatelem kantýny je uzavřena do 30. 6.,
pak může být vybrán jiný (totéž platí pro dolní budovu).
ad 3) 4)
Oba body týkající se informovanosti a anonymity otevřel současně M. Andrysík problematikou
turniketů. Poměrně ostře kritizoval to, že o důvodech instalace nebyli žáci dostatečně informováni.
Poté vyzval vedení, aby do školního řádu zapracovalo používání notebooků a pravidla pro odchody
na WC během výuky. Dále žádá o přednášení vizí na ŠR.
Oba zástupci vedení reagovali postupně tím, že jedna věc jsou vize, druhá prostředky k uskutečnění.
Ředitel informoval o tom, že zřizovatel přikázal škole odvod z investičního fondu ve výši přibližně
Kč 1 350 000, které měly být použity k výměně oken. Zástupkyně Staňková doplnila, že zřizovateli
byla podána žádost o investici na výměnu 140 oken (cca 4 miliony Kč), zatím ale bez odezvy.
Každý rok se mění jedna učebna VT, podlahy, světla.
ad 5)
Předsedkyně uzavřela debatu s tím, že body jsou vyčerpány, takže zbývá do diskuse web školy.
Student Smolík je přesvědčen, že webové stránky je třeba změnit v tom smyslu, aby se více
prezentovaly VOŠ. Dále namítl, že přihlašování se je složité, je podle jeho názoru třeba změnit
prostředí pro studenty.
Paní zástupkyně slíbila, že zjistí u ekonomky školy, zda by se našly prostředky (cca Kč 50 000) na
nové stránky, které by bylo vhodné spustit od září. Namítla, že na posledním jednání redakční rady
v listopadu 2015 na V 6 za přítomnosti zástupce ředitele pana Petružely bylo dohodnuto, že web
bude fungovat tak, aby se návštěvník rozklikem dostal na SOŠ, nebo VOŠ, teď už se volá po změně
celé struktury.
Zástupkyně požádá ekonomku o hledání možných zdrojů finančního zabezpečení a VOŠ má hledat
garanta. Student Smolík nabídl e-mailový kontakt a spolupráci na tvorbě.
Dále paní zástupkyně informovala o počtu přihlášených k přijímacím zkouškám na SOŠ, které
budou realizovány formou CERMAT testů. OA přihlášek 261, EL 113 a IS 54, přičemž budou
otevřeny 4 třídy OA, 1 EL a 1 IS.
Termín příštího jednání ŠR navrhla předsedkyně vzhledem k absolutoriím přesunout na 9. 6. 2016
v 16:00 h. S termínem byl vyjádřen jednoznačný souhlas.

Zapsala:

Ověřila:

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

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

