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

Zápis č. 5
z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 31. 8. 2016
Přítomni:
členové ŠR:
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy
Ing. Ellen Janalíková, pedagog školy
Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, pedagog školy
Martin Smolík, student
Jan König, zástupce zřizovatele
RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele
host:

Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy

Omluveni:
Marek Andrysík, žák (absolvent)
Patrik Zavadil, žák (absolvent)
Nepřítomna bez omluvy:
Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele

Program:
1.
2.

Implementace legislativních změn do školních norem
Diskuze

ad 1)
Jednání zahájila předsedkyně ŠR přivítáním přítomných po prázdninách a přáním úspěšné
spolupráce do nového období.
K informaci o změnách předala slovo řediteli školy.
V souvislosti se změnou školského zákona a seminářem organizovaným k této problematice
odborem školství KÚ zdůraznil pan ředitel především změny v možnosti využívání služeb školního
psychologa (čl. II, odst. 1, písm. l) a možnosti obracet se na školskou radu. Tato skutečnost byla ve
ŠŘ SOŠ po obsáhlé diskuzi členy ŠR precizována. Zrušen byl v témže článku a odstavci bod pod
písmenem j, který se týkal využívání učeben VT.
V povinnostech žáků bylo doplněno písmeno w, pod nímž je zahrnuta povinnost chlapců pro dobu
volné hodiny v době TEV dívek zdržovat se v určené učebně. Změny ŠŘ SOŠ byly všemi
přítomnými členy ŠR schváleny.
Další navrhované úpravy se týkaly korekce textu o rezidua týkající se budovy na Pionýrské.
V současné době jsou všichni žáci SOŠ v budově na Kotlářské.
Kritéria hodnocení pro jednotlivé obory byla po drobných úpravách (odstranění duplicit, úprava
slovosledu kvůli možné změně smyslu, změna plurálu za singulár) jednomyslně schválena.
Také ve ŠŘ VOŠ byl po vypuštění slova „až“ v §6 2. části v posledním bodě, týkajícím se
napadení zaměstnanců školy jednohlasně schválen.

ad 2)
Diskuzi zahájila ing. Janalíková informací ing. Hložánkové o úpravě týdenní dotace na oboru IS
v jednotlivých ročnících takto: 1. – 3. ročník 33 týdnů a 4. ročník 30 týdnů.
ŠR vzala informaci na vědomí.
Pan ředitel informoval o výměně nájemce kantýny na Kotlářské (v souvislosti se stížností žáků na
mimořádném jednání ŠR dne 7/4 2016). Původní nájemce končí k 31. 8., nový (Ing. Havelka)
přislíbil, že otevře nejpozději 12. 9. Reference na nového nájemce jsou příznivé, i dosavadní jednání
skýtají naději podstatně kvalitnějších služeb. Student Smolík vyjádřil touhu po změně i na
Pionýrské.
Dále pan ředitel informoval o tom, že dle rozhodnutí Rady JMK byla od 1. 7. 2016 předána budova
na Hapalově ZŠ Štolcova, která ji bude rekonstruovat pro potřeby autistických dětí. Následně 1. 8.
byl předán dané škole i služební automobil.
Dnes, tj. 31. 8. končí PP údržbáře pana Stupky, který ovšem nadále i přes žalobu na vystěhování
bytu zůstává i s rodinou bydlet v suterénu školy. Oddělení od školy bude řešeno následně a ŠR bude
o příslušných opatřeních informována na příštím jednání.
Student Smolík se opět dotazoval na stav prací na webu školy. Dle pana ředitele kolega Bezdíček
intenzivně pracuje na přípravách pro konečnou podobu, na jejímž výběru by se měli aktivně podílet
všichni zájemci. Představa o definitivním řešení je konec září.
Termín příštího jednání ŠR navrhla předsedkyně na 10. 10. 2016 v 15:00 h na učebně 315.
S termínem byl vyjádřen jednoznačný souhlas.

Zapsala:

Ověřili:

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

………………………………………………..
Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, zástupce ředitele
………………………………………………..
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně

