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

Zápis č. 4
z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 9. 6. 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
hosté: Ing. Hana Staňková, zástupce ředitele
Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy
Ing. Eva Hložánková, koordinátor ŠVP
Omluveni:
RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele
Nepřítomna:
Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace ŠR o změnách ŠVP v souvislosti se zařazením ŠVP do INSPIS
Informace o přijímacím řízení na školní rok 2016/2017
Informace o výsledcích maturitních zkoušek
Zpráva o hospodaření školy za rok 2015
Diskuze

Před projednáváním bodů programu požádala zapisovatelka, zda by mohla pořizovat audiozáznam
z jednání kvůli věrohodnosti zápisu. Hlasováním byl návrh jednoznačně přijat.
Předsedkyně poté navrhla dvojí ověřování zápisu – kromě sebe pana Königa, příp. kolegu Zouhara.
Oba souhlasili s tím, že se budou střídat.
Předsedkyně ŠR pak doplnila informaci k jednání, které bylo doporučeno žákům na mimořádném
jednání ŠR dne 7. 4. 2016 svolané předsedkyní na jejich žádost. Schůzka zástupců žáků proběhla
26. 4. 2016, 31. 5. 2016 pak volební zasedání dle volebního řádu a jednacího řádu, který si žáci
připravili. Předsedkyní studentského parlamentu byla zvolena Monika Rybková ze 3. L. Dle stanov
bude mít SP zástupce za jednotlivé ročníky, které zvolí vždy žáci daného ročníku (nastupující
1. ročníky absolvují doplňkové volby v říjnu). Ona sama byla na žádost zástupců žáků volbám
přítomna spolu s Mgr. Hanou Novotnou, pedagogem školy.
Pan König se pak obrátil na zástupce žáků s dotazem, proč nepředstoupili před ŠR s informací, jak
celý problém zvládli, sami, zda nepovažují za vhodné, aby se např. nově zvolená předsedkyně přišla
představit a informovala o výstupech ve formě zápisu z voleb výboru nového studentského
parlamentu.
Předsedkyně připustila, že toto žákům nenavrhla.

ad 1) Ing. Hložánková vysvětlila přítomným, že škola se rozhodla zavést ŠVP do programu
INSPIS. Tuto povinnost zatím školy nemají, ale je očekávána v horizontu dvou let. V této
souvislosti je vhodné provést k 1. 9. 2016 potřebné změny ŠVP, které byly projednány
a odsouhlaseny vedoucími předmětových komisí. Jedná se o obory ekonomické lyceum a obchodní
akademie.
Obor EL:
V sekci společenskovědní se snižuje dotace z 8 na 6 hodin společenskovědních předmětů, dochází
k přejmenování filosofického semináře na občanský seminář (sjednocení názvu pro všechny obory)
a přejmenování předmětu právo na občanské právo (sjednocení názvu).
V sekci ekonomické se ze zrušeného ekonomického semináře 2 hodiny využijí k navýšení o 1 hod ve
2. a 3. ročníku, tedy na 2-3-3-3.
V sekci písemné a elektronické komunikace dochází k úpravě v předmětu PEK k přesunu hodinové
dotace mezi ročníky z 2-2-1-1 na 2-1-1-2 z důvodu zpracovávání maturitní práce a její grafické
úpravy.
Na oboru EL proběhnou změny postupně – od 1. 9. 2016 se budou týkat 1. a 2. ročníku ŠVP
v INSPIS), 3. a 4. ročník je beze změn dle stávajícího ŠVP.
Obor OA:
V sekci ekonomické se u předmětu EKC zvyšuje hodinová dotace ze 2 hod na 3 hodiny – náročnost
přípravy žáků na praktickou maturitní zkoušku, dochází k přejmenování předmětu právo na základy
práva.
Z volitelných předmětů zůstává žákům na výběr matematický seminář, společenskovědní seminář,
konverzace a podnikání FO.
Do výstupů z praxe je třeba doplnit hodnocení pro žáky, kteří absolvují praxi v anglicky nebo
německy mluvících zemích.
Změna v počtu ve výběru volitelných předmětů ze 3 na 2.
Koordinátorku ŠVP doplnila Ing. Staňková o informaci, jaké výhody skýtá INSPIS – ČŠI má online
informace, vše je „odsouhlaseno“, projde-li do INSPIS (je v souladu např. s RVP), nemusíme ŠVP
umísťovat na web školy, je v databázi ČŠI atd.
Vyslovila rovněž poděkování a uznání Ing. Hložánkové za koordinaci prací všech, kteří se podíleli.
Vedení oceňuje, že je vše v pořádku.
Dále doplnila, že program INSPIS za 60 milionů Kč byl pořízen z dotací EU.
ŠR vzala informaci na vědomí.
ad 2) Informaci o přijímacím řízení podala zást. Staňková. Na obor OA bylo přihlášených 261,
přijato 120, na EL 113, přijato 30, na IS 54, přijato 29 – na tomto oboru se 27. 6. Uskuteční 2. kolo
PŘ na zbývající 1 volné místo. Pan ředitel doplnil informaci od zást. Petrovičové za VOŠ. Na EPČ
přihlášených 74, přijímáme 40, na ZO 48, přijímáme 40, na SP 80, přijímáme 70 a IS 19, přijímáme
35. Přijímací zkoušky se uskuteční 27. a 28. 6. a 2. kolo v září.
ŠR vzala informaci na vědomí.
ad 3) Informaci o výsledcích maturitních zkoušek podal ředitel školy. K MZ bylo přihlášených
221 žáků, ale 12 neukončilo úspěšně poslední ročník. Celkem tedy maturovalo 206 žáků, 3 se
nedostavili ke zkoušce. Úspěšně absolvovalo 180 žáků, 24 žáci neuspěli, 2 žáci mají pro uznanou
omluvu stanoven náhradní termín.
V souvislosti s přípravou povinné maturity z matematiky zmínil úspěch žákyně 2. L Gabriely
Kolegarové v celostátní matematické soutěži.
ad 4) Zprávu o hospodaření školy za rok 2015 připravila předsedkyně ŠR, ale po diskuzi o smyslu
byl učiněn závěr, že bude projednána až při schvalování výroční zprávy i za přítomnosti ekonomky
školy.

ad 5) Diskuzi zahájil pan König poznámkou ke zprávě SP k volbám, kterou mu v průběhu jednání
přinesl Marek Andrysík z nástěnky SP. Překvapilo ho, že některé třídy nikoho nenavrhovaly, 3. r.
nedokončily volbu. Žákům vytkl rychlost, s jakou se vše uskutečnilo. Zmínil, že možná bylo třeba
mezi žáky účel SP více vysvětlit. Doporučil jim také, aby dbali na formální náležitosti takových
dokumentů.
Předsedkyně ŠR oponovala, že SP je samosprávný orgán, takže je na žácích, jak se pro případné
zapojení či nezapojení rozhodnou. 3. ročníky nevolily svého zástupce, protože po volbě předsedy,
kterým se stala právě žákyně 3. L, zůstal pouze jeden kandidát. Zdůraznila, že si váží žáků, kteří
chtějí pro sebe navzájem něco dělat.
Zástupkyně Staňková vyjádřila naději, že SP bude fungovat.
Student Smolík vznesl dotaz na stav příprav úpravy webových stránek. Zástupkyně Staňková
informovala, že kolega Bezdíček oslovil firmy, odborníci na tom pracují.
Ředitel informoval přítomné o dopise, který obdržel od prorektorky VUT, v němž vyjadřuje
poděkování za přípravu našich absolventů k VŠ studiu. VUT si vede žebříček středních škol,
z nichž přichází úspěšní absolventi. Ze 16 zveřejněných se naše škola umístila na 5. místě.
Dále informoval o jednání s vysokými školami o prostupnosti našich absolventů VOŠ ke studiu na
VŠ. Momentálně je v jednání s Mendelovou univerzitou, smlouva s Jihočeskou univerzitou už platí
2 roky.
Předsedkyně ŠR zmínila jednání VOŠ s britskou VŠ Solent, kde by byla možná prostupnost do
3 vzdělávacích programů. Studium je sice placené, ale lze odsunout na dobu, až bude absolvent
výdělečně činný.
Zástupkyně Staňková informovala o dalším kole programu Erasmus Plus, v jehož rámci odletí
v listopadu 2016 první a na jaře druhá skupina žáků druhých a výjimečně prvních ročníků
vybraných v těchto dnech. Dále informovala o spolupráci, kterou dohodla Ing. Henešová se zástupci
firmy ABB, která zajistí praxe a exkurze pro naše žáky (funguje od května 2016).
Předsedkyně ŠR dále informovala o jednání, které absolvovali s panem ředitelem a paní zástupkyní
Petrovičovou se zástupci KB, jehož výstupem je tréninkový program pro studenty VOŠ. Má celkem
3 úrovně na 1,5 roku – momentálně jsou zařazeni 3 studenti. Dále zmínila nadstandardní vztahy
s firmou Accontes.
Student Smolík dohodl možnost praxí ve vědeckovýzkumném centru CEITEC, kde byl na odborné
praxi.
Příští jednání by bylo vhodné uskutečnit z důvodu schvalování změn školního řádu na konci srpna.
Zástupkyně Staňková navrhla, zda by se nemohlo uskutečnit korespondenční formou, proti níž
nikdo nevyslovil námitku.
Předsedkyně poděkovala všem za práci v tomto školním roce a navrhla termín dalšího jednání ŠR
na 10. 10. 2016 v 16:00 h.
Zapsala:

Ověřili:

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

………………………………………………..
Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, člen ŠR
……………………………………………….
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně

