
 

 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, 
Nad Čertovkou 18 

 
Zápis z 1. zasedání Školské rady 

 
Datum:  15. března 2018 

Přítomní: Mgr. Josef Půlkrábek, PaedDr. Roman Gregor, Mgr. Bc. Silvie Vašková, Vlastislav Bohatec, 
Radka Janíčková, Ing. Jiří Charvát, MSC, MBA, Ing. David Otýpka, Bohuslav Kučera 
Ing. Petr Bouda, ředitel školy 

Omluveni:  Markéta Střechová, Dis 

 

Program jednání: 
1. Volba předsedy školské rady a zapisovatele 
2. Seznámení s jednacím řádem  
3. Schválení jednacího řádu 
4. Projednání výsledků hospodaření školy za rok 2017 
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 
6. Informace o průběhu přijímacího řízení žáků pro školní rok 2018/19 
7. Další, diskuse 

 
Průběh jednání: 
ad 1) Volba předsedy školské rady a zapisovatele 

Školská rada zvolila za svého předsedu Mgr. Josefa Půlkrábka. Zapisovatelkou byla zvolena  
Mgr. Bc. Silvie Vašková 

ad 2) Seznámení s jednacím řádem  
ŠR se seznámila s návrhem jednacího řádu. Nikdo nevznesl připomínky ani pozměňovací návrhy. 

ad 3) Schválení jednacího řádu 
Usnesení – ŠR schvaluje jednací řád v navrženém znění. (v příloze zápisu) 

ad 4) Projednání výsledků hospodaření školy ze rok 2017 
Ředitel školy Ing. Petr Bouda seznámil členy ŠR s výsledky hospodaření školy za rok 2017. 

ad 5)Návrh rozpočtu na rok 2018 
Ředitel školy Ing. Petr Bouda seznámil členy ŠR s návrhem rozpočtu na rok 2018. 

ad 6) Informace o průběhu přijímacího řízení žáků pro školní rok 2018/19  
Ředitel školy Ing. Petr Bouda seznámil členy ŠR s počty přihlášek na 1. a 2. kolo příjímacího řízení 
pro všechny obory – 124. 
 

Obor 1. kolo 2. kolo 
EL 11 20 
OA 25 15 
ZA 27 24 

ad 7)Další, diskuse 
- nový web školy a logo školy – představeno na konci května; 
- praxe žáků na OA a EL bude zachována ve stejném schématu jako nyní 2x - 14 dní  

ve 2. a 3. ročníku; 



 

 

- od příštího roku znovuzavedení výuky fiktivní firmy; 
- probíhá revize rámcového vzdělávacího programu; 
- žáci školy budou moci získat Evropský certifikát LCDL; 
- jednání s nemocnicí Blansko a Boskovice o pracovním oblečení pro žáky oboru ZA;  
- projednáno, zda nechat na výběr 2. cizího jazyka pro obory OA a EL - NJ a RJ – nebo 

zda dát pouze NJ; 
- návrh zda by pro obor ZA byla možnost volby cizího jazyka - AJ a NJ; 
- pedagogické radě předložit návrh změny školního řádu:  

odst. 7.5a doplnit větou: „V případě závažných důvodů může proběhnout přezkoušení 
žáka před uzavřením klasifikace.“ s platností od 01. 09. 2018. 

 
 
 
V Blansku dne 16. 03. 2018 
 
Zapsala: Mgr. Bc. Silvie Vašková 
 
Schválil: Mgr. Josef Půlkrábek  


