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Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 

Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, 

Ostrava-Poruba, příspěvková organizace  

konané dne 13. 10. 2022 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení 

2. Odsouhlasení programu zasedání  

3. Informace o doplňovacích volbách 

4. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

5. Ostatní  

6. Ukončení 

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

rady, hosta ředitelku školy Ing. Marii Katapodisovou a člena volební komise Ing. Marii Grygarovou. Zároveň 

řádně omluvila Mgr. Lubomíra Pospíšila. 

ad 2) Přítomni byli s programem zasedání seznámeni prostřednictvím pozvánky, nikdo neměl k návrhu 

programu připomínky.  

ad 3) Člen volební komise Ing. Marie Grygarová seznámila přítomné s průběhem doplňovacích voleb do 

ŠR a závěrem těchto voleb. Volby proběhly ve dnech 9. 9. - 13. 9. 2022 online. Z řad zletilých studentů a 

zákonných zástupců nezletilých studentů byl zvolen pan David Nikel. Voleb se zúčastnilo 137 z 328 

oprávněných voličů (tj. 41,77 %). Přítomný člen ŠR David Nikel souhlasil se stávajícím zvolením 

předsedkyně a místopředsedkyně ŠR.  

ad 4) Ředitelka školy seznámila členy ŠR s Výroční zprávou o činnosti za školní rok 2021/2022. Z jejího 

obsahu se zaměřila na přehled oborů vzdělávání, na výsledky přijímacích a maturitních zkoušek, na počet 

obdržených přihlášek, na výsledky vzdělávání žáků, na aktivity žáků, učitelů, prezentaci školy na veřejnosti, 

na základní údaje o hospodaření školy v roce 2021. Členové ŠR obdrželi upravenou a dopracovanou 

výroční zprávu dne 5. 10. 2022 kontaktním emailem. Mgr. Marcela Bučková vyzdvihla množství a 

různorodost aktivit, které v tomto školním roce proběhly. 

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

ad 5) Dále předsedkyně ŠR vymezila prostor na ostatní náměty a připomínky. 

 Členku ŠR Janu Mikešovou zajímaly podmínky uznávání certifikátu ECDL v rámci dílčí části 

praktické maturitní zkoušky. Vysvětlení dané problematiky poskytla ředitelka školy, 

místopředsedkyně ŠR i předsedkyně ŠR. Proběhne další konzultace s Ing. Liběnou Krchňákovou. 

Předsedkyně ŠR poskytne doplňující informace prostřednictvím emailu. 

 

 Mgr. Marcela Bučková poskytla základní informace o výstavě Student a Job (Černá louka, 25. – 26. 

11. 2022)., která poskytne kompletní přehled středních škol z Moravskoslezského kraje a okolí, 
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veškeré potřebné informace získají návštěvníci přímo od zástupců škol. Naše škola je na veletrh 

registrována. 

 

 Ing. Marie Katapodisová informovala o aktivní účasti školy na Online veletrhu středních škol 

Moravskoslezského kraje (29. 11. 2022; 10:00 – 18:00) 

ad 6) Zasedání ŠR ukončila předsedkyně ŠR s tím, že další zasedání proběhne 23. 3. 2022. Pozvánku 

přepošle všem členům ŠR předsedkyně ŠR na kontaktní email.  

__________________________________________________________________________ 

 
Přijaté usnesení ze zasedání školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Obchodní 
akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace dne 13. 10. 2022: 
 
Školská rada v počtu přítomných 5 členů z celkových 6 členů se usnesla: 

1. Schválila Výroční zprávu za školní rok 2021/2022 -  pro: 6 hlasů (5 hlasů přítomní členové ŠR + 1 
hlas Mgr. Lubomíra Pospíšila zaslaný emailem), proti: 0 hlasů, zdrželi se hlasování: 0 hlas  

__________________________________________________________________________ 

Dne 13. 10. 2022 zapsala Mgr. Monika Chvostková  v. r.   

Schválila předsedkyně ŠR  Mgr. Monika Chvostková v. r.           


