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Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 

Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady  

konané dne 11. 10. 2021 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení 

2. Odsouhlasení programu zasedání  

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

4. Projednání a schválení aktualizace školních vzdělávacích programů 

5. Ostatní  

6. Ukončení 

ad 1) Předsedkyně školské rady (dále jen ŠR) Mgr. Monika Chvostková přivítala všechny členy školské 

rady a hosta paní ředitelku školy Ing. Marii Katapodisovou.  

ad 2) Seznámila s programem, který byl totožný s programem uvedeným na pozvánce. Poté předala slovo 

paní ředitelce školy. 

ad 3) Členové ŠR obdrželi základní podobu výroční zprávy dne 10. 9. 2021 kontaktním emailem, další 

doplněnou verzi pak 8. 10. 2021. Ředitelka školy ve výroční zprávě opravila formální chyby, na které 

upozornila předsedkyně ŠR. Ředitelka školy seznámila členy ŠR s výroční zprávou o činnosti za školní rok 

2020/2021 (včetně příloh) formou prezentace na učebně číslo 7. Z jejího obsahu se zaměřila na přehled 

oborů vzdělávání, na výsledky přijímacích a maturitních zkoušek, na výsledky vzdělávání žáků, na aktivity 

žáků, učitelů, prezentaci školy na veřejnosti, na další převážně online vzdělávání nejen pedagogických 

pracovníků školy, stručně na inspekční činnost ČŠI, na spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů, na 

základní údaje o hospodaření školy v roce 2020. Ředitelka školy opětovně seznámila přítomné s obsahem 

§167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), které se vztahují ke ŠR. Podklady k podrobnějšímu 

prostudování poskytla všem i v tištěné podobě.  

Další členové ŠR neměli k výroční zprávě připomínky. Všichni členové ŠR obsah Výroční zprávy schválili. 

ad 4) Dále předsedkyně ŠR předala slovo paní zástupkyni školy RNDr. Marcele Kepákové. Ta seznámila 

s návrhem aktualizace školních vzdělávacích programů (dále ŠVP). ŠVP platné od školního roku 

2019/2020 vzniklo v období povinné státní maturity z matematiky. Došlo však ke změně. K dnešnímu dni 

mají žáci možnost volby (cizí jazyk/matematika). Předložený návrh – vypracování dodatku ŠVP pro 

volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce, Matematická cvičení, Cvičení z českého jazyka. Ve 

čtvrtém ročníku dojde ke snížení počtu hodin v předmětu Matematika (ze čtyř hodin na tři hodiny/týden). 

Podklady v tištěné podobě k podrobnějšímu prostudování poskytla na místě paní zástupkyně školy.  

Všichni členové ŠR předloženou aktualizaci schválili. Dodatek ŠVP bude platný od 1. 9. 2022. 

ad 5) RNDr. Marcela Kepáková také informovala o přípravě nového ŠVP platného od 1. 9. 2022 (pro 

studijní obory s rokem nástupu 2022). Návrh bude předložen ŠR na květnovém zasedání. 
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Dále předsedkyně ŠR vymezila prostor na ostatní náměty a připomínky. 

• Člen ŠR Ing. Robert Šimek měl dotaz ohledně termínu odevzdání smlouvy (praxe žáků na jejich 

pracovišti).   

Podrobnosti zjistí předseda ŠR u Ing. Jany Krejčí a odpoví na kontaktní email. 

 

• Člen ŠR Ing. Robert Šimek nabídl možnost zajištění odborné praxe na Radnici ÚMOb Vítkovice, 

Mírové nám. 1, Ostrava-Vítkovice. Předseda ŠR předá informaci Ing. Janě Krejčí. 

 

• Členku ŠR Janu Mikešovou zajímala možnost uznání zkoušek (např. Cambridgské zkoušky) 

v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyku. 

Podrobnosti zjistí předseda ŠR, osloví předsedkyni předmětové komise a požádá 

o oficiální stanovisko. Předseda ŠR odpoví všem na kontaktní email. 

 

• Mgr. Marcela Bučková seznámila s možností spolupráce s Pedagogicko – psychologickou 

poradnou v otázce setkání výchovných poradců základních a středních škol. Upozornila na zatím 

nezrušený Veletrh škol, vzdělávání a pracovních příležitostí Student a Job (Černá louka, 3. – 4. 12. 

2021). Naše škola je na veletrh registrována. 

 

• Předsedkyně ŠR navrhla doplnit jednací řád o následující znění: 

V odůvodnitelných případech mohou členové ŠR o předem připravených otázkách hlasovat i 

elektronicky formou kontaktního emailu. Zda se jedná o odůvodnitelný případ, rozhodne předseda 

ŠR. 

Návrh byl všemi členy schválen. Bude součástí dodatku k jednacímu řádu schváleného ŠR dne 17. 6. 

2021. 

• Předsedkyně ŠR informovala všechny členy ŠR, že požádala paní ředitelku školy o možnost 

umístění Zápisů z jednávání ŠR na webové stránky školy. O spolupráci vždy požádá Ing. Jiřího 

Kalouska. 

ad 6) Zasedání ŠR ukončila předsedkyně ŠR s tím, že další zasedání proběhne v květnu 2021. 

Pozvánku přepošle všem členům ŠR předsedkyně ŠR na kontaktní email.  

__________________________________________________________________________ 

 
Přijaté usnesení ze zasedání školské rady OA Ostrava-Poruba dne 11. 10. 2021 
 
Školská rada v počtu přítomných 6 členů z celkových 6 členů se usnesla: 

1. Schválila Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 -  pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželi se hlasování: 
0 hlas  

2. Schválila aktualizaci ŠVP (viz výše) - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: 0 hlas 
3. Doplnění jednacího řádu (viz výše) - pro: 6 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: 0 hlas 

__________________________________________________________________________ 

Dne 11. 10. 2021 zapsala Mgr. Monika Chvostková  v. r.   

Schválila předsedkyně ŠR  Mgr. Monika Chvostková v. r.           


