
 

 

Zápis 
ze čtvrtého jednání Školské rady (ŠR) zvolené na období 2012 – 2015 

ze dne 20. 6. 2013 

 

 

Přítomni: 

Mgr. Patricia Cvrčková, pedagog školy 

Ing. Hana Staňková, pedagog školy 

Ing. Radim Polášek, Ph.D., pedagog školy 

Filip Duroň, žák 

Jan König, zástupce zřizovatele 

 

Omluveni: 

Jan Vorel, žák 

Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele 

Jana Žáková, studentka 

Eva Humpolíčková, zástupce zřizovatele 

 

Hosté: 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy 

 

 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Projednání zprávy o hospodaření školy za rok 2012 

3. Informace ředitele o slučování škol  

4. Informace ředitele o průběhu a výsledku finanční kontroly 

5. Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 

6. Informace o výsledcích maturitních zkoušek 

7. Diskuse 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ad 1) 

Jednání v 16:00 hod. zahájil předseda rady a navrhl program.  

 H: 5 - 0 - 0 

 

Ad 2) 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. seznámil radu se zprávou o hospodaření. Definoval i investiční 

priority pro následující období (kotelna, osvětlení). V následné diskusi Jan König jménem 

zřizovatele ocenil dosažené výsledky. 

 U: Rada bere zprávu na vědomí 

 H: 5 - 0 - 0 

 

Ad 3) 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. seznámil radu s dosavadním průběhem slučování OA Kotlářská 

a OA Pionýrská. Uvedl, že nedošlo ke snížení počtu pedagogů zaměstnaných na HPP  
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s poměrem na dobu neurčitou. V budově Kotlářská zůstane jen VOŠ knihovnická, ostatní 

VOŠ budou přesunuty na budovu Pionýrská. V této souvislosti byl aktualizován webový 

portál školy, na který byly doplněny související informace (http://www.oakobrno.cz/slucovani). 

V následné diskusi RNDr. Honza uvedl, že zatím nelze stanovit finanční dopad procesu 

slučování. Přislíbil však, že se studentů nijak nedotkne. 

 U: Rada bere zprávu na vědomí 

 H: 5 - 0 - 0 

 

Ad 4) 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. k bodu jednání uvedl, že se s obsahem kontrolního protokolu 

nestačil seznámit a nemůže proto radě poskytnout informaci. 

 

Ad 5) 
Ing. Hana Staňková seznámila radu s výsledky přijímacího řízení a průběhem státní maturitní 

zkoušky. Do prvních ročníků bylo přijato: 

- 60 žáků denního studia OA 

- 30 žáků denního studia LY 

- 30 žáků denního studia IS 

Celkem bude mít škola 28 tříd denního studia. Přijímací řízení dálkového studia zatím nebylo 

ukončeno, předpokládá se naplnění dvou tříd. 

 

 

Rada vzala její informaci na vědomí bez diskuse, k bodu nebylo navrženo žádné usnesení. 

 

 

Ad 6) 

Ředitel školy seznámil radu s průběhem státních maturitních zkoušek, které proběhly 

dle harmonogramu a bez komplikací. 

Rada vzala informaci na vědomí 

 

Ad 7) 

V rámci diskuse se přítomní pedagogové vyjádřili k připravovanému klasifikačnímu řádu. 

Rada následně doporučila řediteli školy, aby řád dle možností respektoval specifika 

jednotlivých předmětových sekcí.  

 

 

Zasedání zakončeno v 17:40 hod. 

 

 

Zapsala: Ověřil: 

 

 

………………………. ……………………….. 

Mgr. Patricia Cvrčková Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

zapisovatel předseda 

http://www.oakobrno.cz/slucovani

