
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, 

Nad Čertovkou 18 

 

Zápis z 2. zasedání Školské rady 

 
Datum: 22. října 2015 

Přítomni:  Ilona Mahrová, Markéta Střechová, DiS., Vlastislav Bohatec 

Ing. Petr Bouda, Mgr. Josef Půlkrábek, Mgr. Silvie Vašková 

Ing. Svatava Dvořáková, ředitelka školy 
Omluveni: Mgr. Ivo Polák, Ing. Karel Kraus, Mgr. Jana Svobodová 

Program 

1. Zahájení – přivítání členů ŠR 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

3. Seznámení s vlastním hodnocením školy 

4. Výzva k předkládání návrhů na zpracování dlouhodobého záměru školy na období 2016 - 

2020 

5. Projekty, uplatnění absolventů, přijímací řízení, maturitní zkoušky a další 

6. Ostatní 

7. Diskuse 

8. Přijetí usnesení 

 

Zápis 

1. Zahájení – přivítání členů ŠR 

 seznámení s programem zasedání  

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

 informativní údaje 

 změna názvu školy 

3. Seznámení s vlastním hodnocením školy 

 práce na hodnocení školy – vzájemná spolupráce pedagogů, kanceláře a vedení školy 

4. Výzva k předkládání návrhů na zpracování dlouhodobého záměru školy na období 2016 – 

2020 

 nastavení dlouhodobých cílů 

 Předešlý dlouhodobý záměr zpracovala ředitelka školy a platí do roku 2016. Nutno začít 

zpracovávat nový.  

 Do dalšího zasedání ŠR ředitelka předloží návrh konceptu dlouhodobého záměru školy 

na období 2016 – 2020. Členové školské rady budou mít možnost se k návrhu vyjádřit. 

5. Projekty, uplatnění absolventů, přijímací řízení, maturitní zkoušky a další 

 projekt – GP4 a GP5. GP4 – Škola digitálního věku. GP5 – Otevři svou mysl - výjezdy 

učitelů a studentů do zahraničí  



 uplatnění absolventů školy – viz přiložená tabulka 

 maturitní zkoušky – apelace na rodiče i žáky - zvýšení přípravy 

 přijímací řízení – naše škola nebude konat státní přijímací zkoušky 

6. Ostatní 

 pilot ČŠI – zaměřeno na ověření způsobu hospitací v hodinách cizích jazyků. Protože se 

jednalo o pilotní projekt ČŠI, nebyla vypracována žádná inspekční zpráva. 

 čerpání rozpočtu pro rok 2015 – dostatek prostředků na provoz i mzdy 

7. Diskuse 

 předseda ŠR požádal o umožnění zveřejnění e-mailových adres členů ŠR na web školy 

8. Přijetí usnesení 

 

Usnesení: 
 Školská rada schválila program zasedání - 6 hlasy. 

 ŠR schválila a podepsala výroční zprávu. 

 ŠR byla seznámena s vlastním hodnocením školy. 

 ŠR byla seznámena s projekty GP4, GP5, výsledky maturitních zkoušek v roce 2015, 

uplatněním absolventů z roku 2015 a přijímacím řízením pro školní rok 2016/2017. 

 ŠR byla seznámena s čerpáním rozpočtu k 30.9.2015. 

 ŠR byla seznámena s průběhem pilotu ČŠI. 

 Školská rada schválila umístění e-mailových adres členů ŠR na web školy. 

 

Termín dalšího jednání ŠR stanoví předseda ŠR . 

 

V Blansku 22. října 2015 

 

 

Zapsala: Mgr. Silvie Vašková 

Schválil: Mgr. Josef Půlkrábek, předseda ŠR  


