
 

 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, 

Nad Čertovkou 18 

 

Zápis z 3. zasedání Školské rady 

 
Datum:  16. března 2016 

Přítomní: Mgr. Josef Půlkrábek, Ing. Petr Bouda, Mgr. Ivo Polák, Mgr. Jana Svobová, Vlastislav 

Bohatec, Markéta Střechová, Dis. 

Ing. Svatava Dvořáková, ředitelka školy 

Omluveni: Mgr. Silvie Vašková, Ilona Mahrová 

Nepřítomni: Ing. Karel Kraus 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu 

2. Výsledky hospodaření za rok 2015 

3. Rozpočet na rok 2016 

4. Dlouhodobý záměr školy pro roky 2017 - 2021 

5. Přijímací řízení, 80. výročí školy 

 

Průběh jednání: 

ad 1) Všichni přítomní schválili navržený program bez připomínek. 

ad 2) Všichni přítomní obdrželi od ředitelky školy zpracovaný přehled hospodaření školy za rok 2015. S 

tímto materiálem byli paní ředitelkou detailně seznámeni (vysvětlení jednotlivých částí rozpočtu, vysvětlení 

jednotlivých položkových částek).  

ad 3) Paní ředitelka předložila radě plán hospodaření OA a SZdŠ Blansko na rok 2016. Na jeho základě byla 

vyjádřena spokojenost s jeho příjmovou stránkou (navýšení mzdových prostředků, u provozního příspěvku 

došlo k drobnému poklesu).  

V tomto bodě byl projednán přehled investičních záměrů na rok 2016, kde hlavní část finančních prostředků 

bude vyčleněna na obnovu serveru a HW v PC učebnách. Snahou bude také další obnova nábytku v PC 

učebnách. Z důvodu velmi špatného stavu sociálního zařízení na žákovských toaletách bude nutná 

rekonstrukce těchto prostor. Odhadované náklady se pohybují kolem 1 milionu korun. Ředitelka školy bude 

o tuto částku žádat zřizovatele školy (rozpočtový rok 2017). 

ad 4) Paní ředitelkou byla Radě školy předložena osnova pro zpracování dlouhodobého záměru. Nikdo z 

přítomných neměl proti předložené osnově námitky. Ostatní členové rady mohou paní ředitelce školy posílat 

do konce školního roku 2015/16 návrhy a podněty k dlouhodobému záměru. Dlouhodobý záměr bude 

zpracován do konce roku 2016. 

ad 5) Po uzavření termínu pro podávání přihlášek na SŠ bylo na naši školu doručeno 139 přihlášek. Je to pro 

nás poměrně příznivý údaj. Oproti minulým letům došlo k nárůstu počtu v řádu desítek přihlášek. Největší 

zájem je o obor Zdravotnický asistent, kde evidujeme cca 40 přihlášených na prvním místě. U ostatních 

oborů je zájem nižší, nicméně není nijak katastrofální.  

V roce 2017 uplyne 80 let o založení naší školy. Od září 2016 budou zahájeny přípravy na toto výročí. Bude 

upřesněno, v jakém rozsahu oslavy proběhnou a zahájeny budou také práce na aktualizaci stávajícího 

almanachu, který byl vydán k 70. výročí. 

 

 
Zpracoval: Ing. Petr Bouda 

Schválil: Mgr. Josef Půlkrábek  


