
 

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. 

Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

Zápis ze zasedání školské rady  

konané dálkovým způsobem 

Přítomni komunikaci na dálku: Mgr. Marcela Bučková, pí Simona Filípková, por. Ing. Pavla 

Zdobnická, Mgr. Lubomír Pospíšil, Mgr. Bronislava Grebíková, RNDr. Marcela Kepáková  

Program distančního zasedání : 

1. Způsob zasedání   

2. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019   

3. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 a návrhy opatření ke 

zlepšení hospodaření školy 

4. Schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na šk. rok 

2020/2021 

5. Projednání návrhu změny ŠVP  

                

ad. 1)  Ředitelka školy elektronicky zdůvodnila členům ŠR návrh na distanční  způsob zasedání 

vzhledem k mimořádnému opatření v rámci COVID-19 ve školách. Všichni členové na tento 

způsob přistoupili. 

ad. 2) Členové ŠR se seznámili se zaslanou Zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 

organizace za rok 2019. Ke zprávě nebyly žádné připomínky, spíše jen pochvalná vyjádření. 

Návrh ke zlepšení hospodaření školy nebyl předložen. Výroční zpráva byla dálkovým způsobem 

schválena.  

ad. 3)  S návrhem rozpočtu příspěvkové organizace se rovněž všichni členové školské rady 

seznámili. Nebyly k němu žádné dotazy ani připomínky. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl tedy 

vzdálenou formou projednán. 

ad. 4)  Navržené drobné úpravy školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků na šk. rok 2020/2021 byly rovněž dálkovou formou schváleny. 

ad. 5) Po zkušenostech z prvního roku realizace upraveného ŠVP: Obchodní akademie 

s rozšířenou výukou účetnictví a daní vyvstal požadavek vyučujících na přesun hodinových 

dotací mezi předměty „ekonomika“ a „ účetnictví“. Členové školské rady odsouhlasili změnu: 

v 1. ročníku zvýšení počtu hodin účetnictví na 2 a snížení počtu hodin ekonomiky na 3; 

ve 4. ročníku snížení počtu hodin účetnictví na 3 a zvýšení počtu hodin ekonomiky na 3. 

Vyjádření se k jednotlivým bodům distančního zasedání je v přiložených e-mailech od členů ŠR. 

 

Ostrava-Poruba 5. června 2020 

Zapsala:  Ing. Marie Katapodisová     Předsedkyně ŠR Mgr. Bronislava Grebíková v. r. ……………… 


