
 

 

 

 

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

ze dne 14. 6. 2012 

 

Přítomni: 

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 

 

Omluveni: 

Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele 

Eva Humpolíčková, zástupce zřizovatele 

 

Hosté: 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy 

 

 

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  



Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická 
a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 

 

 

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. 

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. 

 

 

Zasedání zakončeno v 18:30 hod. 

 

 

Zapsala: Ověřil: 

 

 

………………………. ……………………….. 

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

zapisovatel předseda 

http://data.oakobrno.quonia.cz/dokumenty/2010-2011/skolni_rad_22_3.pdf

