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

příspěvková organizace 

Zápis č. 9 
z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 19. 10. 2017 

Přítomni: 

členové ŠR:  

 Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy 

 Ing. Ellen Janalíková, pedagog školy 

 Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, zástupce ředitele 

 Mgr. Lenka Bukovská, zákonný zástupce nezletilých žáků 

 Ing. Petr Pflégr, zástupce zřizovatele 

 Marek Andrysík, absolvent školy 

  

 

hosté:  

 Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy 

Andrea Wenzlovská, ekonom školy 

  

Omluveni: 

 RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele 

 Patrik Zavadil, absolvent školy 

 

Neomluveni: 

 Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele 

  

 

 

Program: 

 

1) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 

2) Návrh akreditace programu Ekonomicko-právní činnost pro denní i dálkové studium 

3) Návrh úpravy hodnocení pro SOŠ – IS 

4) Volba místopředsedy ŠR 

5) Diskuze 

 

 

ad 1) 

Základní body výroční zprávy shrnul ředitel školy, Ing. Haičman. Zdůraznil, že o obor ekonomic-

kého lycea je každoročně výrazně vyšší zájem, než je škola schopna přijmout. Na poslední poradě 

ředitelů byla zmíněna úvaha o možnosti otevření druhé třídy EL v roce 2021. Obory VOŠ se 

podařilo naplnit všechny kromě zahraničního obchodu. Ředitel doufá, že příští rok bude možno 

otevřít.  

Výsledky vzdělávání (jen 8 neúspěšných u maturitní zkoušky z celkového počtu 180 maturujících) 

jdou ruku v ruce s úspěchy žáků v různých soutěžích nejen celostátních, ale i umístěním žákyně 

Veroniky Kotlánové na 9. místě na světě v soutěži psaní na klávesnici INTERSTENO 2017. 

Ve školním roce 2016/2017 byla škola podrobena rozsáhlé inspekci – inspekční zpráva ČŠI je na 

stránkách školy. 



Závěrem mluvil o přínosu zahraničních programů – praxe Anglie, Německo. 

O hospodaření školy informovala hospodářka paní Wenzlovská. Škola hospodařila s vyrovnaným 

rozpočtem, doplňková činnost byla zisková, cca 300 000 Kč. Škola žádá opakovaně o prostředky na 

investice – na zateplení spojovací chodby ve dvoře a na výměnu oken, stále bez úspěchu.  

Pan Pflégr se dotazoval na výši dotace potřebné na výměnu oken.  

Odpověď ekonomky: asi 4 000 000 Kč. 

ŠR vzala informace o výroční zprávě na vědomí. 

 

 

ad 2) 

Návrh akreditace vzdělávacího programu EPČ (platná akreditace končí v roce 2020) shrnula před-

sedkyně ŠR Ing. Hnidáková Pecková. Zdůraznila prostupnost z VOŠ na Mendelovu univerzitu na 

zkrácené bakalářské studium (uznáváno až 16 předmětů). Obě verze – pro denní i dálkové studium 

– nebudou mít přílohu 4.  

ŠR vzala informace o navržené akreditaci na vědomí. 

 

 

ad 3) 

Informace o návrhu úpravy kritérií hodnocení oboru IS přednesl Ing. Zouhar. Jedná se o návrh, 

který projednala PK cizích jazyků, konkrétně jde o ústní zkoušení z NEJ váha 3 bude změněna na 

rozmezí 3 – 5.  

Změny byly jednomyslně schváleny. 

 

ad 4) 

Volební lístky byly vydány všem šesti přítomným členům. Sčítáním hlasů byli předsedkyní 

pověřeni Ing. Zouhar a Ing. Janalíková. 

Výsledky: Ing. Bukovská, Ing. Zouhar a M. Andrysík po 1 platném hlasu, Ing. Janalíková 2 hlasy, 1 

hlasovací lístek byl vrácen prázdný. 

Místopředsedkyní byla tedy zvolena Ing. Ellen Janalíková. 

 

ad 5) 

Předsedkyně poděkovala za účast a pracovní atmosféru.  

 

Předběžný termín příštího jednání ŠR: listopad 2017 k projednání návrhu akreditace ZO. 

 

Zapsala:      Ověřili: 

 

 

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

Ing. Ellen Janalíková, zapisovatelka   Ing. Et Mgr. Lukáš Zouhar 

 

 

 

       …………………………………………………. 



       Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně 


