Zápis č. 5
ze schůze Školské rady při Obchodní akademii a vyšší odborné škole Brno, Kotlářská,
příspěvkové organizaci konané dne 28. června 2022
Přítomni:
Hana Chaloupková, Ing. Pavel Mráček, Ph. D., Mgr. Damir Solak, MUDr. Eva Zichová,
Mgr. Tomáš Butala, Ing. Eva Hložánková, Jarmila Zukalová
Omluveny:
Mgr. Soňa Křenková, Ing. Petra Mifková
Hosté: Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel školy
1. Předsedkyně Školské rady při Obchodní akademii a vyšší odborné škole Brno, Kotlářská,
příspěvkové organizaci (dále jen ŠR) paní Hana Chaloupková přivítala přítomné členy
a navrhla program schůze.
Program schůze:
1) Zahájení, schválení programu
2) Projednání nových školních vzdělávacích programů pro Ekonomické lyceum, Obchodní
akademii, Informační služby platných od 1. 9. 2022.
3) Projednání dodatků školních vzdělávacích programů pro Ekonomické lyceum,
Obchodní akademii, Informační služby platných od 1. 9. 2022.
4) Výsledky didaktických testů státní části maturitní zkoušky a celkové výsledky maturitní
zkoušky žáků v jarním zkušebním termínu.
5) Různé, diskuse.
6) Ukončení.
Hlasování: Pro: 7 hlasů, Zdržel se: 0, Proti: 0
2. Předsedkyně ŠR Hana Chaloupková předala slovo paní Ing. Evě Hložánkové, která
informovala ŠR o nových školních vzdělávacích programech (ŠVP) pro obory vzdělání
Ekonomické lyceum, Obchodní akademii a Informační služby, podle kterých se budou
vzdělávat žáci od školního roku 2022/2023, počínaje nastupujícím 1. ročníkem.
Důvodem tvorby a vydání nových ŠVP byla aktualizace rámcových vzdělávacích programů
středního odborného vzdělávání na základě vydaného Opatření ministra školství mládeže
a tělovýchovy č. j. MSMT-31622/2020-1.
Projednané dokumenty ŠVP vzala ŠR na vědomí.
Hlasování: Pro: 7 hlasů, Zdržel se: 0, Proti: 0
3. ŠR byly představeny dodatky k aktuálně platným ŠVP pro žáky 2. – 4. ročníků od školního
roku 2022/2023 oborů vzdělání Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a Informační služby.
Dodatky byly vytvořeny z důvodů:
- změna učebnice v předmětu německý jazyk,
- certifikace žáků (FCE a ECDL),
- rozšíření nabídky volitelných předmětů pro obor vzdělání EL - Seminář z účetnictví,
- úprava obsahu vzdělávání v předmětu Konverzace, Finance a předmětu Praxe.

Projednané dodatky k aktuálně platným ŠVP vzala ŠR na vědomí.
Hlasování: Pro: 7 hlasů, Zdržel se: 0, Proti: 0
4. Ředitel školy Ing. Mgr. Lukáš Zouhar informoval členy ŠR o výsledcích didaktických testů
státní části maturitní zkoušky a o celkových výsledcích maturitní zkoušky žáků v jarním
zkušebním termínu.
5. Ředitel školy Ing. Mgr. Lukáš Zouhar informoval členy ŠR o možnosti rozvoje osobního
portfolia žáků střední školy.
6. Ing. Eva Hložánková vznesla dotaz týkající se opravy oken těch částí budovy, kde dosud
výměna oken nebyla provedena. Tato okna jsou v havarijním stavu, netěsní, obtížně se s nimi
manipuluje, což způsobuje komplikace žákům, pedagogům i THP zaměstnancům.
7. Předsedkyně ŠR paní Hana Chaloupková následně ukončila jednání.
Brno 28. června 2022

Zapsala: Ing. Eva Hložánková, v. r.
Schválila: Hana Chaloupková, v. r.
předsedkyně ŠR

Usnesení ze schůze Školské rady při Obchodní akademii a vyšší odborné škole Brno,
Kotlářská, příspěvkové organizaci konané dne 28. června 2022
1. Školská rada schvaluje předložený program schůze.
2. Školská rada bere na vědomí školní vzdělávací programy pro obory vzdělání Ekonomické
lyceum, Obchodní akademii a Informační služby, podle kterých se budou vzdělávat žáci
od školního roku 2022/2023, počínaje nastupujícím 1. ročníkem.
3. Školská rada bere na vědomí dodatky k aktuálně platným ŠVP pro žáky 2. – 4. ročníků
od školního roku 2022/2023 oborů vzdělání Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a
Informační služby.
Brno 28. června 2022
Hana Chaloupková, v. r.
předsedkyně ŠR

