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Zápis z 8. jednání Školské rady při OA, SOŠK a VOŠ Brno, příspěvková organizace  

konané 24. října 2019  

 

 

Hosté 

Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy 

 

Přítomni: 

Ing. Petr Pfléger 

Bc. Michal Doležel  

pí Andrea Wenzlovská 

Pí Hana Chaloupková 

p. Ondřej Lukas 

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 

Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková 

 

Nepřítomni: 

pí Natálie Bezvodová 

 

Školská rada je usnášeníschopná dle čl. 6 Jednacího řádu - usnáší se většinou přítomných 

členů z důvodu schvalování výroční zprávy. 

 

 

Program jednání: 

1. Akreditace vzdělávacího programu ISK – prodloužení a změna 

2. ŠVP EL a OA – formální změny 

3. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019 

4. Diskuse 

 

 

ŠR schválila program jednání 

Hlasování: 7 (pro) - 0 (proti) – 1 (zdržel/a) 
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1. Akreditace ISK prodloužení a změna 

 ředitel školy informoval o změnách a prodloužení akreditace vzdělávacího programu 

ISK 

 

ŠR návrh akreditace vzdělávacího programu informační služby a knihovnictví BERE 

NA VĚDOMÍ 

 

 
2. ŠVP EL  OA 

 o formálních úpravách informoval zástupce ředitele  

 

ŠR návrh ŠVP EL a OA s formálními změnami BERE NA VĚDOMÍ 

 

 

3. Výroční zpráva 

 
 ředitel školy seznámil ŠR s výroční zprávou 

 diskuze k výroční zprávě školy 

 

ŠR – schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019 bez připomínek 

 

Hlasování pro (8) – proti (0) –zdržel se (0) 

 

4. Diskuze 

 

 kontrola usnesení ŠR z 6. 6. 2019  

 řešení nájemní smlouvy se Školským komplexem 

 výsledky kontroly – zatím není k dispozici protokol 

 

 příprava 2. etapy sestěhování 

 

 

USNESENÍ 

 

1. Školská rada vzala na vědomí návrh prodloužení a změny akreditace vzdělávacího 

programu ISK 

2. Školská rada vzala na vědomí návrh změn ŠVP EL a OA  

3. ŠR schválila výroční zprávu za rok 2018/2019 bez připomínek 

4. ŠR ukládá řediteli školy 

 předložit protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 

 předložit veškeré vyúčtování nájmu vztahující se k nájemní smlouvě č.1/2015, 

20/2017 nájemce I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská 

škola,o.p.s a Gymnázium J.G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, 

školská právnická osoba, případně doložit dodatky smluv 

 

 

 

Další jednání dle potřeby, případně v jarním termínu  

 

Zapsala: Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně ŠR 

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


