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Zápis ze zasedání školské rady  

konané dne 30. 05. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení  

2. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018   

3. Projednání návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 

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

šk. rok 2019/2020 

5. Ostatní: a) Projednání návrhu ŠVP 

              b) Projednání inspekční zprávy ČŠI a výsledku šetření stížnosti  

ad. 1)  Předsedkyně školské rady (dále jen ŠR) Mgr. Bronislava Grebíková přivítala členy ŠR 

a seznámila je s programem zasedání. Poté předala slovo ředitelce školy paní Ing. Marii 

Katapodisové, aby vedla projednání zprávy o činnosti za rok 2018. 

ad. 2) Ředitelka školy na jednání pozvala rovněž ekonomku školy paní Ing. Magdalénu 

Václavíkovou, která následně se členy školské rady výroční zprávu projednávala. Nikdo 

z členů nenavrhoval žádná opatření ke zlepšení hospodaření školy.   

ad. 3)  Paní ekonomka představila návrh rozpočtu školy na rok 2019, se kterým se měli 

možnost členové školské rady seznámit předem (stejně jako se s výroční zprávou). Návrh 

rozpočtu byl bez připomínek projednán. 

ad. 4)  Předsedkyně ŠR vyzvala paní ředitelku k projednávání školního řádu a pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání na šk. rok 2019/2020. Všichni členové měli k dispozici 

stávající verzi školního řádu se všemi vyznačenými změnami a návrhy. Postupně se měli 

možnost ke všem dílčím úpravám vyjádřit. Po prodiskutování všech úprav došlo ke schválení 

finální verze školního řádu na příští šk. rok. 

ad. 5) Předsedkyně ŠR předala slovo paní zástupkyni RNDr. Marcele Kepákové, která jako 

koordinátorka ŠVP představila připravený aktualizovaný návrh ŠVP od 1. 9. 2019 u oboru: 

Informační technologie; Obchodní akademie – Účetnictví a daně 

Obchodní akademie – Informatika 

Důvodem aktualizací je nové zaměření oboru Obchodní akademie (1 třída bude zaměřena 

na účetnictví a daně, druhá na informatiku) a u oboru Informační technologie došlo 

k obsahovým přesunům v rámci IT předmětů. Členové školské rady měli souhlasné 

stanovisko k tomuto záměru školy a ocenili velký rozsah prací na ŠVP. 

ad. 6) Ředitelka školy s členy ŠR projednala zprávu ČŠI, která prováděla na škole inspekční 

činnost ve dnech 26.11.-28.11.2018 a výsledku šetření stížnosti na postup školy při výběru 

žáků na akci „Studijní cesta do Evropských institucí Bruselu“, kterou ČŠI vyhodnotila jako 

nedůvodnou. 

Jednání ŠR ukončila paní předsedkyně s tím, že plánované další zasedání proběhne v první 

polovině října t. r.   

 

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


