
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno 

Zápis č. 6 
z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 17. 10. 2016 

Přítomni: 

členové ŠR:  

 Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy 

 Ing. Ellen Janalíková, pedagog školy 

 Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, zástupce ředitele 

 Martin Smolík, student školy 

Marek Andrysík, absolvent školy 

 Jan König, zástupce zřizovatele 

  

hosté:  

 Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy 

 Monika Rybková, žákyně školy 

  

Omluven:  

 RNDr. Dana Pohanková, zástupce zřizovatele 

 

Neomluveni: 

 Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele 

 Patrik Zavadil, absolvent školy 

 

Program: 

1. Informace o činnosti studentského parlamentu 

2. Doplnění kriterií hodnocení žáků SOŠ a doplněk ke školnímu řádu SOŠ 

3. Výroční zpráva školy za rok 2015/2016 

4. Informace o stavu inovace webových stránek školy 

5. Diskuze 

 

ad 1) 

Jednání zahájila předsedkyně ŠR, která po přivítání přítomných informovala o programu a zahájila 

hlasování – program byl jednohlasně schválen. 

Následně vysvětlila, že žákyně Rybková byla pozvána v reakci na výtku, že Studentský parlament 

(dále SP) neinformoval členy ŠR o výsledcích svých jednání. Slečna Rybková neposkytla 

informace stran uplynulých událostí časově precizovaných, nicméně hovořila o aktuálním dění. Na 

nástěnce SP jsou vyvěšeny návrhy kandidátů na předsedu a místopředsedu SP a dále návrh stanov. 

V pátek 21. 10. 2016 bude schvalován volební řád, stanovy a proběhnou volby funkcionářů. Další 

zasedání SP je plánováno na 25. 10. s tím, že SP bude jednat pravidelně každé 1. úterý v měsíci. 

Návrhy na činnost podávaly všechny třídy – zatím se rýsuje spolupráce při organizaci školního 

plesu, organizace hry Piškvorky. 

 

ad 2) 

Potřebu doplnění kritérií pro hodnocení žáků zdůvodnil zástupce ředitele Ing. Zouhar. U oboru EL 

se jedná o sjednocení názvů předmětů v kritériích dle názvů v ŠVP, pro dobíhající 3. a 4. ročníky 

EL pak úprava váhy praktických úkolů v předmětu dějepis. Obor IS má nová kritéria pro anglický 

jazyk, společenskovědní základ a společenskou kulturu z důvodu sjednocení zkratek předmětů. 



Ve ŠŘ SOŠ je třeba upravit v čl. 2, část 2w) místo: chlapci se v době volné hodiny zdržují na 308 

na toto znění: chlapci a dívky, které mají úplné uvolnění z předmětu Tělesná výchova, se v době 

volné hodiny zdržují na učebně 308, nebo 108 (určeno rozpisem dozorů nad žáky). 

Doplňky kritérií hodnocení byly schváleny, stejně jako navrhovaná změna ŠŘ. 

 

ad 3) 

Informaci k výroční zprávě školy přednesl ředitel školy Ing. Haičman.  

Drobné úpravy, které navrhli jednotliví členové, byly ředitelem akceptovány a s těmito byla výroční 

zpráva schválena. 

Paní předsedkyně navrhla, aby ekonomka školy pravidelně na červnovém jednání ŠR podávala 

vysvětlení k hospodaření v předchozím kalendářním roce (schvalováno ve výroční zprávě cca 

v říjnu). 

ad 4) 

Mgr. Bezdíček informoval přítomné o stavu prací na nových stránkách školy. Vzhledem k rozsahu 

prací i neochotě firem soutěžit zakázku tohoto rozsahu, dělá jedna firma design, stránky i logo. Její 

první návrh nebyl zcela v souladu s požadavky, proto předložila v pátek (14. 10.) nový, který je 

aktuálně projednáván v komisi. 

Logo je hotové (tvář, přilbice a křídlo boha Merkura zůstaly zachovány). Smyslem prací je snaha 

o zvládnutí designu webu i jeho podstaty, takže nemá smysl cokoliv termínovat. Administrátoři 

stránek se mohou podílet na současném i skrytém, tedy budoucím, obsahu. Na stromu se změní 

navigace – zobrazí se rozcestník. 

Redesign umožní komfortní užívání na různých typech zařízení.  

 

Předběžný termín příštího jednání ŠR: 5. 6. 2017 v 15:00 h. 

 

 

Zapsala:      Ověřili: 

 

 

……………………………………..           ……………………………………………….. 

Ing. Ellen Janalíková, zapisovatelka           Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, zástupce ředitele 

 

 

 

 

               …………………………………………………… 

               Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně ŠR 


