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Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění a prováděcích předpisů k zákonu. 

 

Zpráva je určena zřizovateli a všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. 

Je k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy. Po jednom výtisku ji obdržela 

školské rada a SRPŠ. Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou SOŠ          

dne 29. října 2012. 
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1. Základní údaje o škole 
 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, 

informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 užívá nový název školy od 1. července 2007, 

kdy v rámci optimalizace škol Jihomoravského kraje došlo ke sloučení Obchodní akademie a 

Vyšší odborné školy sociální na Kotlářské 9 v Brně se Střední odbornou školou knihovnickou a 

Vyšší odbornou školou knihovnických a informačních služeb na Hapalově 6 v Brně. 

 
Adresa školy:  Kotlářská 9 

  611 53 Brno 

 

E-mail:   oa@oakobrno.cz 

 

Internet:  http://www.oakobrno.cz 

 

Telefon: 541 321 338, 541 236 741- ústředna a studijní odd. 

   541 241 200 - sekretariát 

   549 240 393 - ředitel školy 

                         541 211 613 - ekonomický úsek 

Fax:   541 211 613 

 

 

Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00 566 381 

 

Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

zřizovací listina vydána dne 21. 6. 2001, č. j. 16/34 

                         

 

Ředitel školy: RNDr. Jaroslav Honza, CSc.  

jmenování č. j. JMK 888000/2009 ze dne 28. 8. 2009, 

                      potvrzeno Radou Jihomoravského kraje usnesením  

   č. 2163/09/R36 ze dne 28. 8. 2009 s účinnost od 1. 9. 2009   

 

Od 1. září 2010 je výuka všech oborů střední i vyšší odborné školy soustředěna do sídla školy na 

Kotlářské ulici. Odloučené pracoviště na Hapalově 6 škola již nevyužívá, jeho vybavení bylo 

přestěhováno do objektu na ulici Kotlářská, který byl zároveň doplněn o nové Knihovnické 

a informační centrum. Část učeben a kabinetů je celoročně využívána jazykovou školou 

zřizovanou Jihomoravským krajem.  

Budova školy na Kotlářské ulici se nachází na poměrně rušné křižovatce téměř ve středu města 

Brna. Je velmi dobře dopravně dostupná jak od autobusového i vlakového nádraží pro 

mimobrněnské žáky, tak i přestupního centra v rámci IDS Jihomoravského kraje. Škola na ulici 

Kotlářské slouží vzdělávání žáků od roku 1924 a za tu dobu prošla již mnohými stavebními 

úpravami, přístavbou a modernizací. Přesto i v dnešní době patří svojí rozlohou a architekturou 

mezi dominantní a historicky cenné budovy nejenom na Kotlářské ulici, ale i v celém městě Brně. 

Podle počtu žáků ji lze zařadit mezi středně velké. Jde o úplnou školu s právní subjektivitou.  

 

mailto:oa@oakobrno
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola realizovala ve školním roce 2011/2012 

 

Obchodní akademie     IZO  000 566 381 
 

KKOV 63-41-M/02  

Obchodní akademie     studium denní, délka studia 4 r. 

KKOV 63-41-M/004  

Obchodní akademie     studium denní, délka studia 4 r. 

KKOV 78-42-M/02 

Ekonomické lyceum     studium denní, délka studia 4 r. 

KKOV 78-42-M/002 

Ekonomické lyceum     studium denní, délka studia 4 r. 

KKOV 63-41-M/02   

Obchodní akademie      studium dálkové, délka studia 5 r.  

KKOV 63-41-M/004 

Obchodní akademie      studium dálkové, délka studia 5 r.  

 

Střední odborná škola knihovnická  IZO 000 566 381 
 

KKOV 72-41-M/01  

Informační služby     studium denní, délka studia 4 r. 

KKOV 72-41-M/001  

Knihovnické a informační systémy a služby studium denní, délka studia 4 r. 

 

Vyšší odborná škola sociální   IZO 110 026 845 
 

KKOV 75-32-N/01  

Sociální práce      studium denní, délka studia 3 r.  

KKOV 75-32-N/01  

Sociální práce      studium dálkové, délka studia 4 r. 

 

Vyšší odborná škola knihovnických a informačních služeb IZO 110 026 845 
 

KKOV 72-41-N/003 

Informační systémy     studium denní, délka studia 3 r. 

KKOV 72-41-N/02 

Informační služby a knihovnictví   studium denní, délka studia 3 r. 
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3. Řízení školy 
 

Přehled pracovníků školy 

 v organizaci jsou zaměstnáni: ředitel školy, 3 zástupci ředitele, 76 pedagogických pracovníků, 

z toho 10 žen je na mateřské nebo rodičovské dovolené, a 3 pedagogové se zkráceným 

pracovním úvazkem, 20 externích učitelů z řad odborníků z praxe vyučujících převážně na 

Vyšší odborné škole, 11 zaměstnanců dělnických profesí (uklízečky, školník, údržbář, vrátní) 

z toho dvě zaměstnankyně na zkrácený pracovní úvazek, 6 technicko-hospodářských 

pracovníků, 3 zaměstnanci ve výdejně školní jídelny – 2 zaměstnankyně na zkrácený pracovní 

úvazek, 3 zaměstnanci na zkrácený pracovní úvazek, kteří zaštiťují IT a zároveň jsou 

pedagogickými pracovníky. 

 

Vedení a řízení školy: 

 ředitel školy 

 zástupce ředitele pro VOŠ (současně statutární zástupce ředitele) 

 zástupce ředitele pro denní studium oborů vzdělání Obchodní akademie a Ekonomické lyceum 

 zástupce ředitele pro dálkové studium oborů vzdělání Obchodní akademie a pro denní studium 

Informační služby 
 

V  oblasti vedení školy: 

 proběhla spolupráce s  předmětovými komisemi a předsedy těchto komisí, kteří pracovali na 

výchovně vzdělávací práci jak mezi členy jednotlivých komisí, tak mezi komisemi v rámci 

mezipředmětových vztahů 

 byl ustálen erudovaný kolektiv učitelů s úplnou aprobací pro výuku jednotlivých předmětů 

 byl vytvořen roční plán práce a následně měsíční plány práce 

 konaly se pravidelné porady vedení 

 dle potřeby byly svolávány operativní porady s předsedy předmětových komisí 

 dle organizačního plánu se vedení školy účastnilo schůzek předmětových komisí 

 zvýšila se úroveň výchovného poradenství na škole 

 zvýšila se úroveň informovanosti v oblasti školní metodické prevence 

 byly rozvíjeny podmínky pro neformální práci studentské rady a její pravidelné setkávání 

s vedením školy 

 proběhla spolupráce se Školskou radou SOŠ  

 byla organizována setkávání třídních učitelů s rodiči na třídních schůzkách a dle potřeby 

kdykoliv po osobní domluvě 

 uskutečnila se pravidelná spolupráce se Sdružením rodičů a přátel škol při OA 

 uskutečnila se spolupráce s odborovou organizací při kolektivním vyjednávání 

 rozšířila se nabídka intranetu – informačního systému školy pro rodiče, žáky, studenty 

a učitele 

 využilo se programového vybavení pro tvorbu rozvrhu a zastupování s propojením na 

IS školy 

 byl zpracován rozpočet školy a byly určeny priority na základě finančních možností a potřeb 

jednotlivých úseků na kalendářní rok 

 pravidelně byla prováděna kontrolní, v případě potřeby i hospitační činnost 

 

 věnovali jsme pozornost začínajícím učitelům a každému začínajícímu učiteli byl stanoven 

uvádějící učitel 
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 byli podporováni učitelé, kteří byli ochotni dát škole něco navíc, podílet se na přípravě 

projektů, nabídnout svůj volný čas pro zajištění různých akcí a mimoškolních aktivit žáků  

 pro získávání nových poznatků byla učitelům umožněna účast na odborných kurzech, 

seminářích a školeních  

 

Výchovně vzdělávací práce: 
   

 do výuky se promítly požadavky vyplývající z organizačních změn maturitní zkoušky 

 spolupracovali jsme s firmami a institucemi při zajišťování odborných praxí žáků 3. ročníků 

Obchodní akademie a Ekonomického lycea 

 spolupracovali jsme s firmami a institucemi při zajišťování odborných praxí žáků 3. a 4. 

ročníků Informační služeb 

 spolupracovali jsme s firmami a institucemi při zajišťování odborných praxí studentů VOŠ 

 poskytli jsme žákům možnosti výběru výuky čtyř světových jazyků, a to anglického, 

německého, francouzského a ruského 

 umožnili jsme žákům práci s ICT v odpoledních volnočasových aktivitách 

 dále jsme prohlubovali využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů  

 zajistili jsme vyučování české i cizojazyčné korespondence, účetnictví a postupně dalších 

předmětů na počítačích v odborných učebnách 

 umožnili jsme žákům přístup na Internet v odpoledních, částečně i dopoledních hodinách 

 podpořili jsme odborné exkurze a poznávací zájezdy žáků v ČR i do zahraničí 

 vyhodnocovali jsme úroveň vzdělávání žáků na základě srovnávacích testů ve vybraných 

předmětech 

 organizovali jsme lyžařské výchovně výcvikové kurzy 

 organizovali jsme sportovně turistické kurzy 

 vybraní žáci byli zařazeni do programu Leonardo da Vinci 

 byla věnována pozornost environmentální výchově žáků 

 byla věnována pozornost znalostem žáků při poskytování první pomoci v situacích možného 

ohrožení 

 v rámci jednotlivých předmětů byla podporována organizace různých soutěží, olympiád 

a středoškolské odborné činnosti 

 byl kladen důraz na výchovné poradenství, na prevenci proti zneužívání návykových látek 

a ostatních forem závislostí, mentálním, psychickým poruchám, trestné činnosti mládeže 

 sledovali jsme výsledky ve vzdělávacím a výchovném procesu 

 zajišťovali jsme spolupráci učitelů, rodičů, třídních učitelů, vedení školy s neprospívajícími 

žáky a žáky s výchovnými problémy 

 byla věnována péče žákům se specifickými vývojovými poruchami učení 

 umožnili jsme žákům návštěvu výstav, přednášek, filmových a divadelních představení 

 podporovali jsme účast ve sportovních soutěžích středoškolské mládeže v rámci Asociace 

školních sportovních klubů 

 podporovali jsme práce zájmových kroužků  

 pokračovali jsme v kurzech ICT pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy 

 spolupracovali jsme nadále s NÚOV v oborové skupině zaměřené na zpracování informací 

 ve větším počtu než doposud jsme realizovali absolventské práce studentů VOŠ dálkové formy 

vzdělávání 

 pokračovali jsme ve spolupráci s organizací British Council, Aliance Francaise Brno a 

německým Goethe institutem. 

 propagovali jsme školu v odborném tisku i v denním tisku 
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 účastnili jsme se Veletrhu středních škol i veletrhu Gaudeamus 

 zapojili jsme se do činnosti profesních organizací a do činností našich sociálních partnerů 

 pokračovala spolupráce se střední školou v Litvě vzájemnými výměnnými pobyty 

financovanými Odborem školství Jihomoravského kraje v rámci projektu Do světa! 

 

 

4. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 
 

Přijímací řízení na střední školu a vyšší odbornou školu pro denní a dálkovou formu studia se 

uskutečnilo ve třech kolech. Bližší informace o jednotlivých kolech a počtech přihlášených 

a přijatých žáků a studentů jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Obor 
1. kolo - 

počet 
Další kola - počet 

Celkem – počet 
 (k 31. 8. 2012) 

kód název (forma) přihláš. přijatých přihláš. přijatých přijatých 
zápisové 

lístky 

63-41-M/02 Obchodní akademie – denní 207 60 0 0 60 60 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum – denní  104 30 0 0 30 30 

78-41-M/01 Informační služby – denní    54 30 0 0 30 30 

63-41-M/02 Obchodní akademie – dálková  54 54 5 5 59 0 

72-41-N/02 Informační služby a knihovnictví 85 40 24 15 40 --- 

75-32-N/01 Sociální práce – denní  250 70 81 8 70 --- 

75-32-N/01 Sociální práce – dálková  94 70 35 11 70 --- 

 

 

5. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2011/2012 
 

Přehled výsledků vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a 

podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek a absolutorií jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

     
Maturitní zkoušky       

                          Obor 

 

Počet žáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštěni 

ke zkoušce 

OA, EL, SOŠK 
denní forma 162 40 118 4 0 

dálková forma 16 2 11 3 0 

Nástavbové studium dálková forma 3 0 3 0 0 

Celkem 181 42 132 7 0 

 

Absolutoria       

Obor 

Počet 
studentů 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštěni 

ke zkoušce 

Denní studium VOŠKISS 63 22 36 5 4 

Dálkové studium VOŠS 25 11 12 2 0 

Celkem 88 33 48 7 4 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 pedagogičtí pracovníci se během školního roku věnovali dalšímu vzdělávání v souladu 

s požadavky na jejich odbornost a v rámci nabídky jednotlivých vzdělávacích institucí, 

finančních možností školy a s ohledem na co nejmenší narušení plynulého vzdělávacího 

procesu žáků a studentů naší školy 

 další pedagogičtí pracovníci obdrželi osvědčení o způsobilosti výkonu funkce zadavatelů a 

hodnotitelů maturitní zkoušky včetně rozšířené působnosti pro žáky s PUP 

 jeden pedagogický pracovník si doplnil odbornost ve studiu výchovného poradenství  

 jeden pedagogický pracovník si doplňuje odbornost pro kvalifikaci prevence patologických 

jevů  

 jeden pedagogický pracovník si doplňuje odbornost studiem DPS 

 jeden pedagogický pracovník pokračuje ve studiu koordinátora ICT 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečnilo v rámci jednodenních seminářů, 

kurzů a školení v souvislosti s jejich odborností, potřebami školy a současnými vzdělávacími 

trendy  

 DVPP bylo realizováno vždy v akreditovaných kurzech, seminářích a školeních 

 

 

7. Nejvýznamnější mimoškolní aktivity žáků a studentů a prezentace školy na 

veřejnosti 
 
Reprezentační ples školy, společenský sál Rubín 

Zahraniční týdenní stáž žáků a studentů - partnerská škola Litva - Kaunas 

Studijní vzdělávací zájezd - Německo 

Lyžařský výchovně výcvikový kurz - 1. ročníky 

Sportovně turistický kurz - 3. ročníky, Chorvatsko, Cres – Čikat 

Školní soutěž O nejlepšího žáka třídy a školy         

Poznávací zájezd - 4. ročníky Praha           

Exkurze do Vídně v rámci spolupráce s partnerskou školou bfi - Vídeň      

Poznávací zájezd - vánoční Vídeň            

Účast žáků 1. ročníků na besedách v rámci protidrogové prevence        

Účast žáků na besedách o problematice anorexie, bulimie          

Účast žáků na besedách týkajících se tematiky prevence rakoviny děložního čípku        

Účast žáků na besedách s městskou policií -  trestné činy mladistvých     

Účast žáků 1. ročníků na besedách týkajících se prevence závislostí       

Účast žáků 1. ročníků na besedách - S Tebou o tobě - dívky        

Účast žáků 1. ročníků na besedách o partnerských vztazích a sexu     

Kurz společenské výchovy - 1. ročníky           

Taneční - 2. ročníky               

Adaptační seminář - 1. ročníky SOŠ             

Adaptační seminář - 1. ročníky VOŠ           

Každoroční metodický seminář pro sociální pracovníky - konzultanty praxe      

Prezentace školy na Veletrhu SŠ a veletrhu Gaudeamus 

Tvůrčí dílny - keramika, korálkování, břišní tance, tvůrčí psaní, kresba a jiné 

Projekt trenérská škola MENDELU 

Projekt partnerská škola MU 

Odborné exkurze do informačních a kulturních institucí v Praze (MěK, NKČR, Parlamentní knihovna, AVČR, 
Multikulturní centrum, Knihovny židovského muzea) 
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Odborné exkurze do informačních a kulturních institucí v Kroměříži, Žďáru nad Sázavou a Rajhradu 

Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce         

Odborné exkurze do rakouské, německé a anglické knihovny         

Pasování prvňáčků v KJM, účast na akci KM Znáš svá práva? 

Pomoc při organizačním zajištění akcí neziskových organizací (např. Brněnské dny pro zdraví, Dny 
duševního zdraví, Strašidýlka ze Špilberku, Sanitka, Den Romů, Měsíc bláznovství, Soutěž v prostorové 
orientaci) 

Účast na veřejných sbírkách (Bílá pastelka, Brněnská cihla, Srdíčkový den)   

Workshop o problematice lidí s mentálním postižením a autismem v kavárně Anděl   

Workshop o problematice duševně nemocných v Café Práh       

Workshop o problematice HIV a AIDS           

Mikulášská besídka pro lidi s mentálním postižením v Gaudiu       

Dobrovolnická činnost (pro Chráněné bydlení sv. Michaela, pro Ratolest, pro CELSUZ, pro APLU) 

 

Účast žáků a studentů školy v soutěžích 

 

Sekce CJL               

 

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo 

Umělecká soutěžní přehlídka Brněnské kolo – školní kolo 

Umělecká soutěžní přehlídka Brněnské kolo - oblastní kolo 

Autorská literární soutěž – školní kolo 

  

Sekce přírodovědní                 

Matematická soutěž – školní kolo           

Piškvorky soutěž logického myšlení – školní kolo           

Piškvorky soutěž logického myšlení – krajské kolo      

SUDOKU – školní kolo               

Klokan – matematická soutěž – školní kolo             

                  

Sekce cizí jazyky                 

Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo         

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce - školní kolo       

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - školní a městské kolo       

Citylingua - školní kolo         

                  

Sekce TEV                 

Středoškolské sportovní hry - atletika 

Aerobic Master Class - pořádající škola pro Brno – město, soutěž v aerobiku 

Vánoční turnaj v odbíjené dívek - školní kolo  

Vánoční turnaj - Brno – Vídeň, družební tradiční turnaj     

Středoškolské sportovní hry – odbíjená, dívky 

Středoškolské sportovní hry - šplh na tyči, dívky      

Středoškolské sportovní hry - čtyřboj zdatnosti, dívky      

Florbal - školní turnaj          

Středoškolské sportovní hry - plážový volejbal, dívky   

                  

Sekce OBK a VYT               

Psaní na klávesnici - podzimní školní kolo, jarní školní kolo 

Psaní na klávesnici - meziškolní kolo s OA Pionýrská  

Grafická soutěž - opis, wordprocessing, školní kolo 

Grafická soutěž - opis, wordprocessing, regionální kolo 
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Grafická soutěž – opis, Wordprocessing - mistrovství republiky 

  

Sekce společenskovědní                 

Debatiáda - školní kolo soutěže debatních týmů 

SOČ – školní kolo 

                  

Sekce ekonomická                 

EKOSUPERSTAR celoroční školní soutěž                 

SOČ - školní kolo 

SOČ - krajské kolo                 

Finanční gramotnost – školní kolo  

Finanční gramotnost – krajské kolo 

Ekonomicko-manažerská olympiáda - školní kolo   

Ekonomicko-manažerská olympiáda, UTB Zlín  

Má dáti Dal – soutěž v účetnictví, školní kolo           

Má dáti Dal – soutěž v účetnictví, celostátní kolo Znojmo          

UCE pro 2. a 3. ročník – srovnávací školní soutěž v účetnictví           

 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech: 

 

 Projekt Interreg IIIA - Small Project Funds - mezi Obchodní akademií a Schulen des bfi Wien 

 Projekt Leonardo da Vinci - stáže našich žáků v Bance Austria Vídeň, rakouští žáci u nás ve 

Volskbank v Brně, čtyřtýdenní stáž 

 Projekt Práce dnes - práce zítra, výměna našich a rakouských žáků ve firmách 

 Příspěvky do časopisu Cross-Over 

 Projekt Do světa! – Litva, výměnné stáže 

 

Spolupráce s vnějšími subjekty: 

 

 Odborem školství KÚ Jihomoravského kraje 

 Odborem školství Magistrátu města Brna 

 městskou částí Brno - střed 

 Komerční bankou, pobočkou Brno venkov 

 Národním ústavem odborného vzdělávání 

 Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Kotlářská 9 

 Domovem Olga, Blansko 

 Tanečním studiem Dagmar, Brno 

 Fakultou sociálních studií MU Brno 

 Pedagogickou fakultou MU Brno 

 Úřadem práce města Brna 

 Svazem účetních v Brně 

 Asociací obchodních akademií 

 Centrem EU v Brně 

 Asociací vyšších odborných škol a Asociací vzdělavatelů v sociální práci 

 ZŠ v rámci náboru žáků 

 MENDELU v rámci projektu trenérská škola a dalšími vysokými školami 

 Centrem pro další vzdělávání učitelů 

 Policií ČR 

 Firmami a institucemi (při zajišťování odborné praxe žáků) 
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 Asociací školních sportovních klubů 

 Junior Achivemevent 

 Britich Cancel a Goethe institut  

 partnerskými školami ve Vídni 

 v rámci Dominoprojektu byla pořádána divadelní představení v anglickém jazyce pro ZŠ a 

SOŠ. 

 

Vyšší odborná škola dále pak spolupracovala s: 

 Asociací vzdělavatelů v sociální práci 

 Asociací Vyšších odborných škol 

 ÚSP pro zrakově postižené v Chrlicích 

 úřady příslušných městských částí města Brna 

 Centrem sociálních služeb Brno a s jednotlivými zařízeními fungujícími v rámci jeho 

organizační struktury  

 Centrem pro rodinu a sociální péči 

 Diecézní charitou Brno a s jednotlivými zařízeními fungujícími v rámci její organizační 

struktury  

 Oblastní charitou Brno a s jednotlivými zařízeními fungujícími v rámci jeho organizační 

struktury 

 Armádou spásy  

 Modrou linkou 

 A Kluby ČR 

 občanskou poradnou TRIADA 

 občanskými sdruženími např. Práh, Anabell, Vodící pes, Podané ruce 

 TyfloCentrem, o. p. s. 

 Tyfloservisem, o. p. s. 

 Vesnou, o. p. s. 

 Ligou vozíčkářů 

 SOS dětskou vesničkou 

 Společností pro ranou péči, Střediskem rané péče Brno a řadou dalších subjektů  

Rovněž pokračovala spolupráce se školami v místě sídla školy, byly využity dostupné dotace, 

které byly k dispozici díky evidenci školní knihovny na MK. 

 

 

8. Provedené kontroly a inspekce 

 

 
 dne 29. 11. 2011 byla provedena kontrola Finančního úřadu Brno 1 – daň z příjmu fyzických 

osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daň z příjmu fyzických osob vybíraná 

srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010 

 dne 10. 4. 2012 provedl Oblastní inspektorát práce pro JMK a Zlínský kraj, Milady Horákové 

3, Brno, kontrolu zaměřenou na plnění povinností plynoucích z právních odpisů dle § 3 odst. 

1 písm. C) a d), zákona č. 251/2005 Sb. K zajištění bezpečnosti práce a provozu technických 

zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti 

provozu vyhrazených technických zařízení 

 ve školním roce 2011-2012 neproběhla kontrola České školní inspekce  
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9. Materiálně technické zabezpečení 
 

Investiční náklady: 

 vybudování dvou kabinetů pro vyučující 

 vybudování nové učebny (posilovny) pro výuku TEV a mimoškolní aktivity  

 modernizace počítačové sítě v prostorách celé školy 

 

Neinvestiční náklady: 

 opravy podlah v učebnách 

 oprava výtahu 

 dovybavení učeben a kabinetů vnitřními žaluziemi, oprava stávajících poškozených žaluzií 

 nákup výpočetní techniky a dataprojektorů s cílem zvýšit kvalitu a názornost výuky 

 nákup odborných učebnic, map a odborných pomůcek pro výuku 

 postupná výměna tabulí ve třídách 

 pravidelné doplňování žákovské i učitelské odborné knihovny 

 

Stravování žáků, studentů a zaměstnanců školy – viz následující tabulka: 

   

Skupina Školní jídelna Výdejna 
Náhradní 

stravování 

Žáci školy --- 450 --- 

Žáci jiných škol --- --- --- 

Pracovníci školy --- 30 --- 

Cizí strávníci --- --- --- 

Celkem 0 480 0 
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10. Základní údaje o hospodaření školy – rok 2011 
                                                          

I. 

PPLLNNĚĚNNÍÍ  ÚÚKKOOLLŮŮ  VV  HHLLAAVVNNÍÍ  ČČIINNNNOOSSTTII  OORRGGAANNIIZZAACCEE  

 

Organizace 2810 hospodařila v roce 2011 následovně: 

 

Obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši      Kč 38 983 000,00          

 

Od  ÚSC       Kč 6 874 000,00 

 

Organizace obdržela mimořádné dotace : 

 

účelová  dotace    33027                 Kč 1 163 900,00 

účelová  dotace    33015                 Kč      96 000,00 

účelová  dotace    33032                 Kč      26 400,00 

účelová dotace     33034                 Kč    150 642,00 

dotační  program  Do světa            Kč    180 000,00 

 

 

Organizace měla následující příjmy: v roce 2011 

příjmy ze školného na VOŠS                                                     1 157 300,00 

použití rezervního fondu                                                                   1 480,00 

ostatní výnosy včetně bankovních úroků                               887 524,00 

použití investičního fondu                                                   0 

použití FO                                                                                 50 000,00 

Příjmy doplňkové činnosti činily                                    188 081,00 

Náklady doplňkové činnosti činily                                         91 756,00 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti- zisk                        29 833,00 

Hospodářský výsledek z doplňkové  činnosti– zisk                       96 325,00 

Celkem za organizaci činil hospodářský výsledek       zisk            126 158,00          

Podrobnější rozpis hospodaření organizace je obsažen v přiložené rozvaze, výsledovce a příloze. 

 

II. 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 

 

Personalistika v organizaci 2810 je v souladu s platnými zákony včetně jejich novelizací. 

 

Zaměstnance tvoří pedagogičtí pracovníci a pracovníci THP. 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců vyplývají z potřeb organizace a tyto změny se odvíjí s potřebami nového školního 

roku podle počtu tříd jednotlivých oborů a potřeb provozu školy. 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou zpravidla zařazeni do třídy 12 v návaznosti na platný zákoník práce a vyhlášky a NV  

určující stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v příslušných § 

zmíněných nařízení a vyhlášek. 

 

Pedagogičtí pracovníci, kteří nemají DPS si postupně tuto kvalifikaci doplňují; během školního roku 2010/2011 tři 

pedagogičtí pracovníci studium dokončili a od září 2011 jeden pedagogický pracovník studium DPS započal.  

 

Ostatní zaměstnanci jsou zařazeni  podle vykonávané práce dle katalogu prací a Zákoníku práce v platném znění. 

 

V roce 2011 ukončilo PP v naší organizaci sedm zaměstnanců, převážně se jednalo o pracovní poměry na dobu 

určitou nebo odchod do starobního důchodu. 

 

K  31. 12. 2011 měla organizace dle přepočteného evidenčního počtu  85,82  zaměstnance. 

 

Průměrné mzdy u organizace za sledované období nepřesahují republikové průměry. 

 



 15 

Bezpečnost práce na pracovišti je dodržována dle platných směrnic a kontrolována bezpečnostním technikem. 

Za sledované období 2011 došlo v naší organizaci k jednomu pracovnímu úrazu, který byl pouze evidován a neměl 

žádné následky ani nezapříčinil pracovní neschopnost. 

IIIIII..  

PPLLNNĚĚNNÍÍ  ÚÚKKOOLLŮŮ  VV  OOBBLLAASSTTII  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  

 

1. VÝNOSY celkem 

 

Druh výnosů Kč 

Dotace   47 268 994,00 

Tržby z prodeje služeb      814 500,00 

Úroky        10 649,00 

Použití  fondů        76 479,00 

Jiné ostatní výnosy        62 375,00 

Školné   1 157 300,00 

 

 

2. NÁKLADY celkem 

 

Druh nákladů Kč 

501- spotřeba materiálu 1 730 605,00 

502-spotřeba energie 2 452 382,00  

511-opravy a udržování    519 532,00 

512-cestovné    102 604,00 

513-reprezentace      54 760,00 

518-ostatní služby 2 470 539,00 

521-platy zaměstnanců+ OON             29 718 589,00 

524-soc. a zdr. Pojištění            10 050 198,00  

525-ostatní soc.náklady    124 180,00 

527-zák.soc.náklady    316 571,00 

528-jiné soc.náklady    292 640,00 

538-jiné daně a poplatky        1 600,00 

542-jiné pokuty a penále           480,00 

549-ostatní náklady    143 625,00 

551-odpisy 1 238 205,00 

56-finanční náklady    143 945,00 

 

3. FINANČNÍ  MAJETEK 

 

Bankovní účet organizace vedený u KB Brno-město stav k 31. 12. 2011  

 

v tomto rozčlenění: 

 

241 10 Provoz                                Kč  5 339 127,24         

 

241 20 Fond investiční                            486 644,70           

 

241 30 Rezervní fond                                83 396,52               

 

241 40 Fond odměn                                 199 350,63   

 

FKSP  peněžní fond k 31. 12. 2011         116 802,70 

 

Finanční fond k FKSP činí                      204 150,84 

 

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem  je rozdíl, který je  doplatek přídělu FKSP za IV Q 2011, který byl 

poukázán až v lednu 2012 :  Kč 87 348,14    

 

Z cenin eviduje organizace poštovní známky. K 31. 12. 2011 činil zůstatek Kč 3 032,-- 
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Devizové účty                                  Kč  259 042,06  

Pokladna                                          Kč    26 206,00 

 

4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

 

 Organizace nemá žádné závazky ani pohledávky ve vymáhavém řízení. 

 

5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY 

 

Organizace 2810 hospodařila v roce 2011 následovně: 

 

Obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši     Kč 38 983 000,00          

 

Od  ÚSC       Kč 6 874 000,00 

 

Organizace obdržela mimořádné dotace: 

 

účelová dotace  33027   (posílení plat.úrovně PED prac.)          Kč 1 163 900,00 

 

účelová dotace  33015   (hustota a specifika)                             Kč       96 000,00 

 

účelová dotace 33032     (částečná kompenzace maturit)           Kč       26 400,00 

 

účelová dotace 33034     (podpora org. podzim. maturity)         Kč     150 642,00 

 

Dotační program: 

 

Do světa              Kč 180 000,00 

 

Čerpání dotací probíhalo dle přiděleného rozpočtu organizace. 

 

6. INVESTICE 

 

Investiční fond je tvořen účetními odpisy. V roce 2011 činily odpisy částku Kč 1 238 205,00 

 

Z investičního fondu byly hrazeny tyto akce: 

Název akce 

Finanční náklady na realizaci 

akce - Kč Poznámka 

 Povinný odvod 700 000,00  Dle 1230/11/Z 21 

 Kopírovací stroj Develop ineo   84 000,00   

 TZ-rekonstrukce osvětlení 307 000,00   

 TZ-zabezpečovací systém   96 000,00   

 TZ-sádrokartony 130 000,00   

 TZ   17 000,00   

 Posilovací stroj   42 000,00   

 

K 31. 12. 2011 činil zůstatek na účtu Kč 487 000,00, z toho Kč 261 000,00 činí vratka z akce Rekonstrukce dvorního 

traktu.  

O jejím ponechání či odvodu není prozatím rozhodnuto. 

 

7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

Organizace má povolenou doplňkovou činnost, ve které hospodařila ziskově. 

Jedná se o pronájmy a pořádání kurzů. 
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V roce 2011 probíhaly kurzy:  

 

- Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 

 

V roce 2011 byly pronajímány tyto prostory: 

třídy – pouze pro účely vzdělávání 

tělocvična – soukromým osobám k rekreační sportovní činnosti 

kancelář – vzdělávací agentuře 

kantýna  - pro zajištění stravování studentů 

 

Doplňková činnost je zisková. 

 

IV. 

AUTOPROVOZ 

 
Organizace vlastní dvě motorová vozidla a přípojný nákladní vozík. 

K vozidlům je vedena evidence výkazu jízd vč. údajů o spotřebě PHM. 

Vozidla mají platné OTP a pravidelnou roční TP. 

 

Vozidlo Škoda Forman 135 je užíváno na nákup materiálu, odvoz nepotřebného materiálu do sběrných dvorů a 

stěhování. Za vozidlo se používá přípojný nákladní vozík. 

Za rok 2011 bylo ujeto 3 385 km. 

 

Vozidlo Octávia TYP 1Z je převážně používáno pro dopravu na jednání a další potřebu školy. 

Za rok 2011 bylo ujeto Kč 4 917 km. 

 

Náklady za pohonné hmoty za rok 2011 činily:                Kč 35 153,00 

Náklady na údržbu vozového parku za rok 2011 činily:   Kč 30 467,00 

 

V. 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 

Majetek v organizaci je rozčleněn do těchto účtů: 

021.00  budovy 

021.01  budovy 

031.00  pozemky 

031.01  pozemky 

022-10  DHM provozní 

022.11  DHM provozní 

022.15  DHM jídelna 

022.20  DHM učební  pomůcky 

022.21 DHM UP 

028.10  DDHM provozní 

028.11  DDHM 

028.12  DDHM 

028.15  DDHM jídelna 

028.20  DDHM učební pomůcky 

028.21  DDHM UP 

018.10  DDNM provozní 

018.11  DDHM provozní 

018.20  DDNM učební pomůcky 

018.21  DDHM UP 

902.01 PRE-majetek do Kč 3000,00 

903 Ostatní majetek 

 

Přírůstky jsou v souladu s potřebami organizace. 

Úbytky jsou neopravitelné a technicky zastaralé, nehodící se k nabídce bezúplatného převodu.  

Byly vyřazeny na základě návrhu inventarizační komise nebo dle technických posudků odborné firmy. 
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VI. 

PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 

 

Finanční fondy jsou finančně kryty. 

VII. 

KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Řídící kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě zajišťují v organizaci odpovědní 

vedoucí zaměstnanci jako součást vnitřního řízení organizace při přípravě operací před jejich schválením, při 

průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném 

prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků správnosti hospodaření. 

 

Řídící kontrolu provádějí dle vymezení: 

 

 příkazce operace 

 správce rozpočtu 

 hlavní účetní 

 

Subjekty kontrolní činnosti mají vymezeno a zajištěno oddělení pravomocí a odpovědnosti při schvalování, provádění 

a kontrole operací. 

 

Příkazce operace – ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, je povinen prověřit zda je schválená operace nezbytná 

k zajištění chodu organizace, splňuje kritéria hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti a je v souladu s právními předpisy. 

 

Správce rozpočtu – navazuje na postup příkazce operace. Je povinen prověřit soulad operace s právními předpisy, 

dodržení rozpočtové skladby, schváleného rozpočtu a závazných ukazatelů. 

 

Hlavní účetní – navazuje na postup správce rozpočtu. nese odpovědnost za úplnost  a soulad náležitostí podkladů 

zejména se zákonem o účetnictví. 

 

Organizace nevytváří všechny stupně finanční kontroly definované zákonem a vyhláškou, v návaznosti na pokyn 

zřizovatele provádí pouze řídící kontrolu. 

 

Vnější kontrola: 

 

V roce 2011 v organizaci provedly vnější kontroly tyto orgány: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje: 1. evidence nemovitého majetku 

                                                            2. jídelna – výdejna stravy 

Všeobecná zdravotní pojišťovna:          zdravotní pojištění 

Finanční úřad Brno I. :                          daňová kontrola    

 

VIII. 

IINNFFOORRMMAACCEE  OO  VVÝÝSSLLEEDDKKUU  IINNVVEENNTTAARRIIZZAACCEE  

 

V roce 2011 proběhla v organizaci řádná inventarizace k 31. 12. 2011 

 

Provedení inventarizace majetku a závazků nařídil příkazem ředitel organizace: 

- jmenoval předsedu, tajemníka a dílčí inventární komise pro dokladovou a fyzickou inventarizaci 

- stanovil termín provádění inventarizačních prací. 

 

 

Inventarizace proběhla bez závad a nebyly vyčísleny žádné inventarizační rozdíly. Bylo zjištěno, že veškeré přírůstky 

byly řádně zaevidovány a úbytky řádně odepsány. 
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11. Přílohy 

 
 

Příloha č. 1 

Zpráva o činnosti školské rady SOŠ 

 

Příloha č. 2 

Zpráva o činnosti školské rady VOŠ 

 

Příloha č. 3 

Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012 školskou radou. 
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Příloha č. 1 
 

Zpráva o činnosti školské rady SOŠ 2011/2012 
 

Ve školním roce 2011/2012 se školská rada SOŠ sešla třikrát, a to s následujícím programem: 
 

14. 10. 2011 

Školská rada: 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba statutárních zástupců 

3. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012 

4. Schválení školního řádu   

5. Různé 
 

Ad1) 

Jednání v 10:00 zahájila Mgr. Hana Nezhodová. Přítomné seznámila s principy činnosti rady. Po 

té byl schválen jednací řád. V následné diskuzi byl projednán a odsouhlasen způsob komunikace 

členů rady v nadcházejícím volebním období. Materiály budou členům rozesílány e-mailem. 

 

Ad2) 

Na funkci předsedy ŠR byl navržen Mgr. Richard Tetek, místopředsedou pak Mgr. Jan Lidmila. 

Oba nominaci přijali a v následné volbě byl Mgr. Richard Tetek zvolen předsedou ŠR a Mgr. 

Jan Lidmila místopředsedou.  

 

Ad 3)  

Ředitel školy RNDr. Jaroslav Honza, CSc. seznámil přítomné členy rady s výroční zprávou školy 

a zhodnotil průběh uplynulého školního roku. Dále krátce představil investiční plány školy 

(rekonstrukce kotelny). Rada školy schvaluje výroční zprávu.   

 

Ad4)  

Členové rady se seznámili se školním řádem platným pro školní rok 2011/2012. Připravované 

změny budou aktuálně projednány v rámci ŠR. Rada školy schvaluje školní řád. 

 

Ad5) 

Školská rada požádala ředitele a zástupkyni školy o bližší informace týkající se výsledků státní 

maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011, které by mohly posloužit jako zpětná vazba pro 

vyučující. Způsob poskytnutí informací bude projednán.  
 

  Mgr. Richard Tetek 

předseda školské rady 

 

Na podkladě přípisu č.j. JMK 8878/2012 ze dne 20. ledna 2012 zřizovatel Jihomoravský kraj, 

odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182, Brno,  

sdělil škole, že Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 167 odstavec 1 a 2 zákona č. 561/204 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění, na své 148. schůzi konané dne 19. 1. 2012, přijala usnesení č. 10898/12/R148. 

Tímto usnesením Rada Jihomoravského kraje zrušila školské rady při vyšších odborných školách 

u těch subjektů, které vykonávají i činnost střední školy, takže v rámci jednoho subjektu bude 

působit pouze jedna školská rada. Tato informace byla předána všem členům školské rady. Ředitel 
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školy RNDr. Jaroslav Honza, CSc. vyhlásil volby do školské rady na den 20. března 2012 (č.j. 

570/12/OAKO). Vzhledem k této skutečnosti školská rada VOŠKISS ukončila svoji činnost. 
 

Členové školské rady SOŠ podali předsedovi ŠR SOŠ žádost o uvolnění z funkce. ŠR SOŠ 

ukončila svoji činnost k 21. 3. 2012. Ředitel školy vyhlásil nové volby do školské rady školy. 
 

 

3. 04. 2012 

Školská rada: zvolená na období 2012 – 2015 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele 

3. Jednací řád rady 

4. Informace o chodu školy 

5. Diskuse 

6. Plán práce na II. pololetí 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ad 1) 

Jednání v 16:00 hod. zahájil ředitel školy a přivítal nově zvolené členy rady. Poté stručně 

představil školu a členy rady seznámil se svými plány na nadcházející období. Dalšího jednání 

rady se neúčastnil. 

 

Ad 2) 

Přítomní se dohodli, že volby orgánů rady budou veřejné. 

Volba předsedy: 

Na předsedu byl navržen jediný kandidát - Ing. Radim Polášek, Ph.D., pedagog školy.  

 

Návrh (dále jen N): Rada na předsedu navrhuje Ing. Radima Poláška, Ph.D., pedagoga školy 

Hlasování (dále jen H) 9-0-0 

Volba místopředsedy: 

Na místopředsedu byl navržen jediný kandidát – Jana Žáková, studentka. 

N: Rada na místopředsedu navrhuje Janu Žákovou 

H: 9-0-0 

 

 

Volba zapisovatele: 

I zde byl navržen jediný kandidát – Mgr. Patricia Cvrčková, pedagog školy. 

N: Rada na zapisovatele navrhuje Mgr. Patricii Cvrčkovou, pedagoga školy 

H: 9-0-0 
Další jednání rady vedl nově zvolený předseda. 

 

 

Ad 3) 

Členové rady po diskusi převzali jednací řád, kterým se řídila předchozí rada školy. Materiál 

členům rady předložil Ing. Polášek. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Usnesení (dále jen U): Rada schvaluje předložený jednací řád 

H: 9-0-0   
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Ad 4) 

Mgr. Hana Staňková seznámila přítomné se ŠVP školy a s jeho plánovanými změnami 

v souvislosti s plánovaným sloučením OAKO a Obchodní akademie (dále jen OA) Pionýrská. 

Sloučení škol je plánováno na rok 2013. Rada vzala její informaci na vědomí bez diskuse, k bodu 

nebylo navrženo žádné usnesení. 

 

 

Ad 5) 

Zástupce zřizovatele Jan König a předseda ŠR Ing. Polášek požádali ředitele školy o předložení 

následujících materiálů k projednání na příštím zasedání rady: 

- zprávu o hospodaření školy, 

- zprávu o realizaci plánu na sloučení OAKO a OA, 

zároveň požádali, aby materiály na jednání prezentoval ředitel, popř. ekonom školy a podkladové 

materiály týkající se hospodaření školy byly k dispozici v písemné podobě všem členům ŠR 

alespoň 14 dní před příštím jednáním ŠR. Jan König pak členům rady přislíbil informaci o 

krocích, realizovaných ve vztahu k OAKO a OA na úrovni zřizovatele.  

 

Studenti Filip Duroň a Jana Žáková požádali o informaci, proč není využíváno venkovní hřiště, 

které je součástí areálu školy. V návaznosti na reakci Ing. Staňkové, která stav označila za 

důsledek tíživé ekonomické situace, zástupce zřizovatele Jan König přislíbil, že se rada k této 

otázce vrátí na některém z příštích jednání. Zároveň ŠR požádala ředitele školy o vyjádření na 

příštím jednání i k tomuto bodu. 

 

Členové ŠR si dali za úkol do příštího jednání ŠR podrobně prostudovat školní řád a připravit 

případné návrhy a připomínky. 

 

Ad 6) 

Členové rady se shodli na termínu příštího jednání. Uskuteční se dne 14. 6. 2012 od 16:00 

v učebně č. 315. Navržen byl následující program: 

- informace o průběhu přijímacího řízení, 

- informace o průběhu maturitních zkoušek, 

- informace o hospodaření školy, 

- informace o stavu slučování OAKO a OA, 

- projednání školního řádu, 

- informace o stavu školního hřiště, 

- různé. 

 

U: Rada svolává druhé jednání na 14. 6. 2012 a schvaluje navržený program  

H: 9-0-0 

 

 

 

 Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

   předseda školské rady 
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14. 06. 2012 

Školská rada:  

 

Program 

1. Zahájení 

2. Informace ředitele školy k plánovanému sloučení škol 

3. Informace ředitele o hospodaření školy 

4. Přijímací zkoušky a státní maturita 

5. Školní řád 

6. Diskuse 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad 1) 

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

 

Ad 2) 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. krátce představil plán na postup sloučení OA Kotlářská a OA 

Pionýrská s tím, že SOŠ by měla být na Kotlářské, VOŠ pak v budově na Pionýrské. Ocenil 

spolupráci s managementem OA Pionýrská při přípravě projektu. Upozornil rovněž, že 

pravděpodobně dojde ke snížení stavu pedagogického sboru. 

Jan König přítomné seznámil se stanoviskem zřizovatele (JmK), který se sloučením škol počítá 

k 1.9.2013.  

Rada vzala informace na vědomí 

Ad 3) 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. představil plánovaný harmonogram oprav střech, kotelny a rozvodů 

el. Energie (osvětlení tříd). Ocenil finanční podporu zřizovatele, bez které by nebylo možné 

nezbytno opravy realizovat. 

Informoval i o postupu prací na úpravách posilovny, která bude k dispozici od 1.9.2012.  

Rada vzala informace na vědomí  

 

 

Ad 4) 

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

zkoušky. Díky převisu poptávky nad nabídkou bylo možné naplnit celkem čtyři třídy denního a 

dvě třídy dálkového studia.  

Státní maturitní zkoušky proběhly dle harmonogramu a bez komplikací. 

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

 

 

Ad 5) 

Školní řád, publikovaný na portálu školy: 

(http://data.oakobrno.quonia.cz/dokumenty/2010-2011/skolni_rad_22_3.pdf) byl členy rady potvrzen 

i na nadcházející období. 

 

 

Ad 6) 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. informoval členy rady, že se mu nepodařilo v dokumentaci dohledat, 

zda je školní hřiště, které je součástí areálu na Kotlářské, možno využívat ke sportovní činnosti. 

Z obav z případných negativních reakcí okolních obyvatel proto není provozováno. 

http://data.oakobrno.quonia.cz/dokumenty/2010-2011/skolni_rad_22_3.pdf
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Student Filip Duroň požádal o kvalitnější úklid toalet a častější doplňování hygienických potřeb. 

Navrhl i zvážení zavedení tříděného sběru odpadu, zejména papíru. Ředitel školy přislíbil, že 

realizaci požadavků zváží. 

 

Předběžný termín dalšího jednání byl stanoven na říjen 2012 s tím, že termín bude upřesněn 

během září. Projednána bude výroční zpráva školy. 

 

 

 

 

 Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

       předseda školské rady 
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Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti školské rady VOŠKISS 2011-2012 
 

 

 

Ve školním roce 2011-2012 se sešla školská rada jednou s tímto programem: 

 

15. 10. 2011 

Školská rada: 

 

 Byla seznámena s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2010-2011 a Zprávou 

o činnosti příspěvkové organizace za sledované období: rok 2010. 

 Členové školské rady schválili výroční zprávu činnosti školy a zprávu o hospodaření 

a rozpočtu za školní rok 2010-2011. 

 Vyslechla zprávu o informacích o aktuálním dění ve škole. 

 Vyslechla zprávu o přípravě prezentace školy na veletrhu Gaudeamus 2011. 

 Další jednání školské rady bude svoláno v květnu 2012. 

 

15. 10. 2011 

 

 JUDr. Lenka Sazečková 

 

 

Na podkladě přípisu č.j. JMK 8878/2012 ze dne 20. ledna 2012 zřizovatel Jihomoravský kraj, 

odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182, Brno,  

sdělil škole, že Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 167 odstavec 1 a 2 zákona č. 561/204 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění, na své 148. schůzi konané dne 19. 1. 2012, přijala usnesení č. 10898/12/R148. 

Tímto usnesením Rada Jihomoravského kraje zrušila školské rady při vyšších odborných školách 

u těch subjektů, které vykonávají i činnost střední školy, takže v rámci jednoho subjektu bude 

působit pouze jedna školská rada. Tato informace byla předána všem členům školské rady. Ředitel 

školy RNDr. Jaroslav Honza, CSc. vyhlásil volby do školské rady na den 20. března 2012         

(č.j. 570/12/OAKO). Vzhledem k této skutečnosti školská rada VOŠKISS ukončila svoji činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Příloha č. 3 

 

 

Členové školské rady byli seznámeni s výroční zprávou školy za období školního roku 2011/2012. 

 

Školská rada schvaluje výroční zprávu 2011-2012. 

 

 

 

 

                     Ing. Polášek Radim, Ph.D.v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


