
Zápis č. 3 
ze schůze Školské rady při Obchodní akademii a vyšší odborné škole Brno, Kotlářská, 

příspěvkové organizaci konané dne 25. října 2021 
 

Přítomni:  
Hana Chaloupková, Ing. Pavel Mráček, Ph. D., Mgr. Damir Solak, Mgr. Tomáš Butala, Ing. Eva 
Hložánková, Mgr. Soňa Křenková, Jarmila Zukalová, Ing. Mgr. Lukáš Zouhar, ředitel školy 
Omluveny: 
MUDr. Eva Zichová, Ing. Petra Mifková 
 
 
1.  
Předsedkyně Školské rady při Obchodní akademii a vyšší odborné škole Brno, Kotlářská, 
příspěvkové organizaci (dále jen ŠR) paní Hana Chaloupková přivítala členy a seznámila je 
s programem zasedání, který byl následně jednomyslně všemi 7 přítomnými členy schválen. 
 
Program zasedání: 

1) Zahájení, schválení programu 

2) Schvalování Výroční zprávy školy (textová a tabulková část) 

3) Různé, diskuse 

4) Ukončení 

 

2. 
Paní předsedkyně ŠR Hana Chaloupková dále předala slovo panu řediteli Ing. Mgr. Lukáši 
Zouharovi, který členy ŠR seznámil s Výroční zprávou školy za šk. rok 2020/2021, včetně 
Přílohy 2, Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
Mgr. Damir Solak  uvedl, že by bylo do budoucna vhodné, kdyby ve výroční zprávě byly dle 
§7 odst.1 písm. e)  Vyhlášky č. 15/2005 Sb. specifikovány údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání.  
Dále Mgr. Damir Solak upozornil, že je do budoucna třeba dbát i na dodržování termínu pro 
předložení výroční zprávy školské radě, který je §7 odst. 2 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. stanoven 
na 15. října. Výroční zpráva byla předložena členům ŠR 18. října. 
 
Výroční zpráva školy byla poté jednomyslně schválena všemi 7 přítomnými členy. 
 
 
3. 
Ředitel školy Ing. Mgr. Lukáš Zouhar informoval členy ŠR, že do 15. 12. 2021 škola předloží ŠR 
akreditaci změny vzdělávacího programu Ekonomicko-právní činnost k projednání.  
Mgr. Tomáš Butala vznesl 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. Zástupkyně 
ředitele Ing. Eva Hložánková doplnila informaci týkající se spádovosti školy vzhledem 
k opravným maturitním zkouškám, navíc je velmi náročné realizovat výuku ve třídách, kde 
okna nejsou zcela funkční. Ředitel školy s politováním odpověděl, že v letošním školním roce 



již zřizovatel neumožní realizaci těchto oprav, přestože mu byly školou řádně předloženy 
příslušné podklady. 
 
4. 
Předsedkyně ŠR paní Hana Chaloupková následně ukončila jednání. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Soňa Křenková 
 
Schválila: Hana Chaloupková, předsedkyně ŠR 
 
 
Brno, 25. října 2021 
 
          
 


