
Zápis 
z prvního jednání Školské rady (ŠR) zvolené na období 2012 – 2015 

ze dne 3. 4. 2012 

 

Členové ŠR: 

Mgr. Patricia Cvrčková, pedagog školy 

Ing. Hana Staňková, pedagog školy 

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

Filip Duroň, žák 

Jan Vorel, žák 

Jana Žáková, studentka 

Jan König, zástupce zřizovatele 

Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele 

Eva Humpolíčková, zástupce zřizovatele 

 

Hosté: 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy 

 

 

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   
 

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 

 

 

Zasedání zakončeno v 18:15 hod. 

 

 

Zapsala: Ověřil: 

 

 

………………………. ……………………….. 

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

zapisovatel předseda 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Jednací řád 

2. Seznam členů rady s kontakty 



 

 

Jednací řád Školské rady 

Při Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole 

knihovnických, informačních a sociálních služeb Brno, Kotlářská 9 pro období 

2012 - 2015 

 

Článek 1 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. 

O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský 

zákon)  

Článek 2 

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny 

schůzí se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené školským zákonem.  

Článek 3 

Program jednání školské rady navrhuje její předseda, který se volí nadpoloviční většinou 

všech členů rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, 

z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele a zřizovatele školy.  

Článek 4 

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda. Poklady pro jednání 

školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.  

Článek 5 

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo 

jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů 

a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván 

k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky 

jednotlivých členů školské rady.  

Článek 6 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy 

o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání studentů. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou 

přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady 

podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rada.  



 

Článek 7 

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou 

a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje 

záznam člen školské rady pověřený školskou radou.  

Článek 8 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zástupce studentů, pedagogické pracovníky 

školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této 

informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) 

až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj 

názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. 

O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne 

školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený 

dokument nechválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. 

Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Ne-li dokument schválen ani při opakovaném 

projednávání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce 

od jejich předložení ředitelem školy. rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu 

zřizovatel.  

Článek 9 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají 

schválení školskou radou.  

Článek 10 

Tento jednací řád byl schválen všemi členy školské rady a nabývá účinnosti dnem 3. dubna 

2012.  

 

 

 

 

………………………. ……………………….. 

Mgr. Patricia Cvrčková Ing. Radim Polášek, PhD 

zapisovatel předseda 



 


