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

Zápis č. 8
z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 31. 8. 2017
Přítomni:
členové ŠR:
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy
Ing. Ellen Janalíková, pedagog školy
Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, zástupce ředitele
Marek Andrysík, absolvent školy
Patrik Zavadil, absolvent školy
RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele
hosté:
Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy
Ing. Eva Hložánková, pedagog školy

Neomluveni:
Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele
Ing. Petr Pflégr, zástupce zřizovatele
Program:
1) projednání nového školního vzdělávacího programu pro Ekonomické lyceum platného od
1. 9. 2017
2) schválení aktualizovaného školního řádu pro SOŠ a VOŠ platného od 1. 9. 2017
3) projednání inspekční zprávy České školní inspekce
( http://oabrno.data.quonia.cz/2016_2017/Duben_2017.pdf)
4) volba místopředsedy školské rady
5) různé
Před zahájením samotného jednání uvítala předsedkyně ŠR přítomné a připomněla, že jak
informovala e-mailem ze dne 3. 5. 2017 s účinností od 2. 5. 2017 byl odvolán zástupce zřizovatele
Ing. König a nově byl jako zástupce zřizovatele jmenován Ing. Petr Pflégr. Na dnešní jednání byl
zván písemně.
Martin Smolík, zástupce studentů, ukončil úspěšně VOŠ a jeho tedy nahradí nástupce zvolený
v mimořádných volbách (p. ředitel je vyhlásí v září).
Z těchto důvodů bude volba místopředsedy uskutečněna na následujícím, tedy říjnovém jednání.

ad 1)
Informaci o ŠVP pro EL podala přítomným Ing. Hložánková.
Změny legislativy týkající se mimořádně nadaných žáků a žáků s mimořádnými vzdělávacími
potřebami bylo třeba zahrnout i do aktuálně platných ŠVP a dodatků.
9. února 2017 byl schválen učební plán i ŠVP pro EL platný pro 1. r. počínaje zářím 2017.
Důvodem bylo posílení výuky matematiky vzhledem k záměru MŠMT zavést povinnou maturitní
zkoušku z matematiky. Posílena byla i hodinová dotace ekonomiky při současném zrušení výuky
volitelného ekonomického semináře.

Všechny dokumenty budou zveřejněny na disku školy a jsou přílohou zápisu.
Projednané dokumenty ŠVP vzala ŠR na vědomí.
ad 2)
Informace o změnách školního řádu SOŠ a jeho příloh (kritéria hodnocení oboru OA, EL i IS)
přednesl Ing. Zouhar. Změny ŠŘ SOŠ i s přílohou platné od 1. 9. 2017 byly jednomyslně schváleny.
Informaci o navrhovaných změnách ŠŘ VOŠ podal ředitel školy, Ing. Haičman. Změny ŠŘ VOŠ
s platností od 1. 9. 2017 byly rovněž jednomyslně schváleny.
ad 3)
Informaci ke zprávě ČŠI ke kontrole z dubna 2017 přednesl ředitel školy Ing. Haičman. Zpráva je
zveřejněna na webových stránkách školy, proto ředitel zmínil jen tolik, že nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky ani pochybení. ČŠI kontrolovala i oblasti, které nebyly součástí veřejné zprávy,
a to: vydání a zveřejnění ŠŘ a ŠVP, organizaci přijímacího řízení a plnění odpovědnosti školní
jídelny při výdeji stravy. Ani v těchto oblastech nebyly shledány nedostatky.
Poslední kontrolovanou skutečností byla stížnost matky, jejíž syn ukončil studium na VOŠ bez
jejího vědomí. Ani zde inspekce nezjistila pochybení při ukončování studia a projednávání stížnosti
školou.
ŠR vzala informace na vědomí.
ad 4)
přeloženo na říjnové zasedání
ad 5)
M. Andrysík se dotazoval na rozdíly v počtech žáků maturitních tříd a výsledcích počtu
maturujících. Byl odkázán na příští jednání ŠR, na kterém bude tato informace podána.
Na téma úspěšnosti se rozvinula diskuze o výhodnosti jednotných testů při přijímacím řízení.

Předběžný termín příštího jednání ŠR: čtvrtek 19. 10. 2017 v 16:00 h na 315.

Zapsala:

Ověřili:

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

………………………………………………..
Ing. Et Mgr. Lukáš Zouhar

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

