
 

 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, 

Nad Čertovkou 18 

 

Zápis z 6. zasedání Školské rady 

 
Datum:  30. března 2017 

Přítomní: Mgr. Josef Půlkrábek, Ing. Petr Bouda, Mgr. Jana Svobová, Ing. Karel Kraus, Vlastislav 

Bohatec, Markéta Střechová, Dis. 

Mgr. Milan Šoba, zástupce ředitelky školy 

Omluveni: Mgr. Silvie Vašková, Ilona Mahrová, Mgr. Ivo Polák 

 

Program jednání: 

1. Výsledky hospodaření za rok 2016 

2. Rozpočet na rok 2017 

3. Aktuality z průběhu výběrového řízení na pozici ředitele OA a SZdŠ Blansko 

4. Schválení změny školního řádu 

5. Další 

 

Průběh jednání: 

ad 1) a 2)  Všichni přítomní obdrželi od zástupce ředitelky školy zpracovaný přehled hospodaření školy za 

rok 2016 a plán hospodaření na rok 2017. (viz. příloha) 

ad 3) První schůzka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele školy 

proběhne 12.4.2017. Členem komise za školskou radu je Mgr. Josef Půlkrábek. Teprve na této schůzce 

se členové komise dozví jména přihlášených kandidátů na pozici ředitele a domluví termín samotného 

konkurzního řízení. 

ad 4) Pedagogickou radou bylo navrženo nové znění  čl. 7.5 odst.c) Školního řádu: 

 „Absenci v předmětu Praxe řeší individuálně třídní učitel žáka. V případě absence žáka v předmětu 

Praxe může třídní učitel nebo ředitel školy nařídit absolvování odborné praxe v náhradním termínu.  

V náhradním termínu musí žák rovněž vypracovat samostatnou práci a provést její prezentaci před 

komisí.“ 

Zdůvodnění: Dřívějšího znění tohoto odstavce někteří žáci zneužívali a na praxi bez vážného důvodu i 

několik dní chyběli. 

Uvedenou změnu svým podpisem schválili všichni přítomní členové Školské rady. 

ad 5) Po uzavření termínu pro podávání přihlášek na SŠ bylo na naši školu doručeno 85 přihlášek  

(loni 139 přihlášek). Toto výrazné snížení počtu přihlášek mohly ovlivnit tyto faktory: 

 povinná maturitní zkouška z matematiky na oboru: Ekonomické lyceum, 

 povinné přijímací zkoušky na všechny maturitní obory, 

 navýšení počtu maturitních oborů na okrese (např. obor Bezpečnostně-právní akademie na SOŠ a 

SOU A. Citroëna Boskovice).  

Pokud dojde v důsledku malé naplněnosti 1. ročníků ke snížení celkového počtu žáků ve škole, dojde i 

ke snížení objemu mzdových a provozních prostředků rozpočtu školy.  

 
 

 

 

Zapsal: Mgr. Josef Půlkrábek  


