
 

 

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

ze dne 17. 10. 2013 

 

Přítomni: 

Mgr. Patricia Cvrčková, pedagog školy 

Ing. Hana Staňková, pedagog školy 

Ing. Radim Polášek, PhD, pedagog školy 

Filip Duroň, žák 

Jan Vorel, žák 

Jana Žáková, studentka 

Jan König, zástupce zřizovatele 

Bc. Eva Humpolíčková, zástupce zřizovatele 

 

Hosté: 

RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Projednání prodloužení akreditace a případných změn vzdělávacích programů na Vyšší 

    odborné škole obor Zahraniční obchod a Ekonomicko-právní činnost. 

3. Změny ve školních řádech SŠ a VOŠ 

4. Kritéria pro hodnocení žáků 

5. Projednání výročních zpráv 2012/13 Kotlářská, Pionýrská 

6. Informace ředitele školy o postupu ve slučování 

7. Diskuse 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ad 1) 

Jednání v 16:00 hod. zahájil předseda rady a přivítal členy rady a hosty. Poté předal slovo 

Ing. Jarmile Hnidákové Peckové. 

 

 

Ad 2) 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková shrnula stav průběhu slučování škol. Radu seznámila 

s návrhem změn hodinových dotací a s přesuny hodin mezi jednotlivými ročníky VOŠ. Dále 

uvedla nutnost změny v oblasti nové studijní literatury a organizace seminářů 

k absolventským pracím. 

Na dotaz předsedy rady k personálním otázkám Ing. Jarmila Hnidáková Pecková uvedla, že 

připravovaná reorganizace může znamenat i snížení počtu členů pedagogického sboru. 

 

U: Rada bere návrh na vědomí bez připomínek 

H: 8-0-0 
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Ad 3 a 4) 

S problematikou novelizace školních řádů seznámila radu ing. Staňková. V důsledku sloučení 

škol došlo ke změnám v klasifikačních řádech, včetně nastavení režimu zadávání známek do 

informačního systému školy, nově bylo zavedeno kritérium váhy jednotlivých známek. 

Změny vypracovaly jednotlivé sekce s ohledem na specifika svých předmětů. Systém 

klasifikace bude vyhodnocen na konci prvního pololetí. Klasifikační řád je dostupný 

na http://www.oakobrno.cz/ke-stazeni. 

 

V rámci následné diskuse o řešení absencí uvedl ředitel školy, že v případě, že počet 

neomluvených hodin za pololetí přesáhne 30%, bude takový případ posuzovat osobně 

a individuálně.   

 

U: Rada schvaluje předložený školní a klasifikační řád 

H: 8-0-0   
 

 

Ad 5) 

Výroční zprávy představil přítomným ředitel školy RNDr. Jaroslav Honza, CSc. Hospodaření 

škol je vyrovnané, v uplynulém období bylo na některých položkách dosaženo přebytku. 

 

U: Rada schvaluje předložené výroční zprávy 

H: 8-0-0   
 

Ad 6) 

Informace o postupu slučování podala členům rady Ing. Hana Staňková a ředitel školy. Byla 

dokončena transformace informačních systémů a elektronické pošty.  

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

 

 

Ad 7) 

Do diskuse se zapojili zejména přítomní zástupci studentů, kteří požadovali změny školního 

řádu v následujících oblastech: 

- přezouvání 

- větrání 

- opouštění školy 

Připomínky zodpověděl ředitel školy. Přezouvání je nutné z hygienických důvodů. Režim 

větrání pouze za přítomnosti pedagoga je nastaven z bezpečnostních důvodů, stejně jako 

zákaz opouštění školy v době výuky, který je zároveň jedním z preventivních opatření na 

podporu zák. č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami). Stávající regulace proto zůstane 

zachována. 

Studenti dále vznesli připomínky ke kvalitě, sortimentů a cenám v kantýnách na Kotlářské 

a Pionýrské. Ředitel školy po diskusi přislíbil, že se zaměří na kontrolu kvality poskytovaných 

služeb. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 

http://www.oakobrno.cz/ke-stazeni
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Zasedání zakončeno v 18:15 hod., termín dalšího jednání nebyl stanoven. 

 

 

Zapsala: Ověřil: 

 

 

………………………. ……………………….. 

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

zapisovatel předseda 


