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Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 

Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady  

konané dne 26. 5. 2022 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni:  viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení 

2. Odsouhlasení programu zasedání  

3. Projednání a schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021 

4. Projednání a schválení Plánu tvorby a použití peněžních fondů na rok 2022, návrhy opatření 

ke zlepšení hospodaření 

5. Projednání a schválení aktualizace školních vzdělávacích programů  

6. Projednání a schválení aktualizace Školního řádu včetně pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání na šk. rok 2022/23 

7. Ostatní  

8. Ukončení 

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

a hosta paní ředitelku školy Ing. Marii Katapodisovou.a ekonomku, účetní Ing. Lenku Barszokovou. 

ad. 2) Předsedkyně ŠR seznámila přítomné s programem, který byl totožný s programem 

uvedeným na pozvánce. Poté předala slovo paní ředitelce, která představila ekonomku, účetní 

školy. 

ad. 3) Ing. Lenka Barszoková a ředitelka školy Ing. Marie Katapodisová seznámila členy ŠR se 

Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021. Členové ŠR obdrželi 

prezentovanou Zprávu o činnosti a plnění úkolů dne 22. 4. 2022 kontaktním emailem.  Z jejího 

obsahu se zaměřily na hlavní a doplňkovou činnost, na výnosy a náklady hospodaření, na projekt 

ERASMUS+. Členové ŠR neměli ke  Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za 

rok 2021 připomínky. Z řad členů ŠR nebylo navrženo žádné konkrétní opatření ke zlepšení 

hospodaření. 

Všichni přítomni členové ŠR její obsah schválili. 

ad. 4) Dále byli členové ŠR Ing. Lenkou Barszokovou a ředitelkou školy Ing. Marii Katapodisovou 

seznámeni s Plánem tvorby a použití peněžních fondů na rok 2022. Členové ŠR obdrželi 

prezentovaný Plán tvorby a použití peněžních fondů dne 30. 4. 2022 kontaktním emailem.   

Členové ŠR neměli k Plánu tvorby a použití peněžních fondů na rok 2022 připomínky. 
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ad. 5) Dále předsedkyně ŠR předala slovo zástupkyni školy RNDr. Marcele Kepákové, která 

seznámila s návrhem aktualizace školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) s platností od 

školního roku 2022/2023. Podklady k podrobnějšímu prostudování poskytla na místě všem v tištěné 

podobě. 

Členové ŠR neměli k aktualizaci ŠVP připomínky. ŠVP bude platný od 1. 9. 2022 (pro studijní obory 

s rokem nástupu 2022). 

ad. 6) Předsedkyně ŠR dále seznámila s navrhovanými změnami Školního řádu včetně pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání na šk. rok 2022/23. Členové ŠR obdrželi prezentovaný školní řád 

dne 30. 4. 2022 kontaktním emailem. V příloze byly změny a dodatky vyznačeny barevně. Většina 

změn se týká pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání. Předsedkyně ŠR odpověděla na dotazy 

paní Mikešové (člen ŠR z řad rodičů).  

Všichni přítomni členové ŠR obsah Školního řádu včetně pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání na šk. rok 2022/23 schválili. Školní řád bude platný od 1. 9. 2022. 

ad. 7) Dále předsedkyně ŠR vymezila prostor na ostatní náměty a připomínky. 

• Mgr. Marcela Bučková upozornila na konání Veletrhu škol, vzdělávání a pracovních 

příležitostí Student a Job (Černá louka). Naše škola se v minulých letech veletrhu účastnila. 

Dále také nastínila možnosti uplatnění absolventů oborů obchodní akademie a informatiky.  

 

• Mgr. Marcelu Bučkovou zajímaly výsledky přijímacích a maturitních zkoušek včetně 

naplněnosti jednotlivých tříd. Danou problematiku objasnila ředitelka školy. 

 

• Členku ŠR Janu Mikešovou zajímala naplněnost volitelných předmětů (převážně MAC). 

Předsedkyně ŠR předá informaci 15. 6. 2022. 

 

ad. 8) Zasedání ŠR ukončila předsedkyně ŠR s tím, že další zasedání proběhne v říjnu 2022. 

Pozvánku přepošle všem členům ŠR předsedkyně ŠR na kontaktní email.  

__________________________________________________________________________ 

 
Přijaté usnesení ze zasedání školské rady OA Ostrava-Poruba dne 26. 5. 2022 
 
Školská rada v počtu přítomných 4 členů z celkových 6 členů se usnesla: 

1. Schválila Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2021  
-  pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželi se hlasování: 0 hlas  

2. Schválila Plán tvorby a použití peněžních fondů na rok 2022  
-  pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů, zdrželi se hlasování: 0 hlas  

3. Schválila aktualizaci ŠVP  
-  pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: 0 hlas 

4. Schválila Školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání na šk. rok 2022/23  
- pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se hlasování: 0 hlas 

__________________________________________________________________________ 

Dne 26. 5. 2022 zapsala Mgr. Monika Chvostková  v. r.   

Schválila předsedkyně ŠR  Mgr. Monika Chvostková v. r.           


