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Zápis ze 7. jednání Školské rady při OA, SOŠK a VOŠ Brno, příspěvková organizace  

konané 30. srpna 2019 

 

Hosté 

Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy 

Přítomni: 

Ing. Petr Pfléger 

Mgr. Lenka Bukovská 

p. Ondřej Lukas 

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 

Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková 

 

Omluveni: 

pí Andrea Wenzlovská 

Bc. Michal Doležel 

pí Natálie Bezvodová 

 

Školská rada je usnášeníschopná dle čl. 6 Jednacího řádu. 

 

 

Program jednání: 

1. Schválení školních řádů SŠ a VOŠ 

2. Schválení kritérií hodnocení pro jednotlivé obory SŠ 

3. Nabídka oboru ekonomické lyceum 

4. Redukce nabídky vzdělávacích programů VOŠ 

5. Informace o jednáních ŠR s vedoucí odboru školství a paní radní pro školství 

6. Diskuse 

 

ŠR schválila program jednání 

Hlasování: 6 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a) 

 

1. Školní řády SŠ, VOŠ 

 

 SŠ – o změnách ve školním řádu informoval zástupce ředitele 

 VOŠ - o změnách ve školním řádu informoval ředitel školy 

 

ŠR schválila školní řády SŠ, VOŠ na rok 2019/2020 bez připomínek 

Hlasování: 6 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a) 

 
2. Kritéria hodnocení pro jednotlivé obory SŠ 

 

 SŠ o změnách v kritériích hodnocení informoval zástupce ředitele 

o Ekonomické lyceum – ČJL, AJ a AJ v podnikání, druhý jazyk, MAT 

o Informační služby 

o Obchodní akademie 

 

ŠR schválila kritéria hodnocení SŠ na rok 2019/2020 bez připomínek 

Hlasování: 6 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a) 
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3. Nabídka oboru Ekonomické lyceum 

 
 o informace ředitele školy o nabídce oboru ekonomické lyceum 

 
ŠR – bere na vědomí informace 

 

4. Redukce nabídky vzdělávacích programů VOŠ 

 o informace ředitele školy o redukci vzdělávacího programu Informační služby 

a knihovnictví pro školní rok 2020/2021 

 připomínky ŠR 

ŠR – bere na vědomí informace 

 

5. Informace o jednáních ŠR s vedoucí odboru školství a paní radní pro školství 

 20.6. se uskutečnilo jednání na odboru školství za účasti  

o vedoucí odboru školství JUDr. Polákové, Mgr. Nespěšného, dr. Slobodníkové, 

ředitele školy, statutární zástupkyně,  

o za ŠR místopředseda ŠR a předsedkyně ŠR 

 výstup jednání  

 projednávaná problematika – projekt sestěhování, nájemní 

smlouvy, stravování 

 vedoucí odboru školství akceptovala předložený návrh na 

vyhlášení konkurzu na ředitele školy dle § 168 odst. 1 písm i) 

zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v aktuálním znění. 

o 27.6. se uskutečnilo jednání u paní radní JUDr. Pejchalové za účasti 

místopředsedy ŠR a předsedkyně ŠR 

 výstup jednání 

 problematika sestěhování a dalšího rozvoje školy 

 připravenost prostor – paní radní iniciovala prohlídku prostor na 

budově Kotlářská 23.7. – za účasti vedoucí odboru školství dr. 

Polákové, pana ředitele, paní statutární zástupkyně, ředitelky 

jazykové školy, za ŠR místopředseda a předsedkyně 

 podnět na kontrolní a právní odbor 

6. Diskuze 

 dotaz na ředitele školy – jakým způsobem je řešena nájemní smlouva se Školským 

komplexem 

 

Návrh dalšího jednání ŠR 24. 10. 2019 v 15 h 

 

Zapsala: Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně ŠR 

Ověřovatel zápisu: Ing. Radim Polášek, Ph.D., místopředseda ŠR 


