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

 
Zápis č. 2  

z jednání ze školské rady zvolené na období 2018−2021 ze dne 14. 6. 2018 

 

Přítomni: 

Ředitel školy: Ing. Mgr. Jiří Haičman 

Členové školské rady (dále jen ŠR): Ing. Pfléger Petr 

                                                               Bc. Doležel Michal 

                                                               Mgr. Bukovská Lenka 

                                                               Wenzlovská Andrea 

                                                               Ing. Hnidáková Pecková Jarmila 

                                                               Ing. Polášek Radim, Ph.D. 

                                                               Ing. Mgr. Zouhar Lukáš        

                                                               Lukas Ondřej       

 

Členka pí Natálie Bezvodová nereaguje na pozvání. 

 

Program: 

1. Jednací řád ŠR 

2. Hospodaření školy za rok 2017 – součást Výroční zprávy za školní rok 2017/2018 

3. Výsledky maturitních zkoušek 

4. Přijímací řízení na SŠ a VOŠ 

5. Diskuze 

 

Paní předsedkyně Ing. Jarmila Hnidáková Pecková v 15.35 zahájila jednání Školské rady, navrhla 

program jednání: 

ŠR schválila navržený program jednání 

 

Ad. 1 Paní předsedkyně seznámila členy s jednacím řádem ŠR 

ŠR schválila jednací řád 

 

Ad. 2 Pan ředitel seznámil členy ŠR s hospodařením za rok 2017. 

ŠR vzala zprávu na vědomí 

 

Ad. 3. Následně pan ředitel seznámil členy ŠR s výsledky maturitních zkoušek, vzhledem k tomu, že 

výsledky byly předány jmenovitě dle jednotlivých žáků, vznesla paní předsedkyně dotaz, zda je vše 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, zkr. GDPR, pan ředitel odpověděl, že 

škola ještě není nachystaná na GDPR ani nemá vyhotovenou směrnici k ochraně osobních údajů.  



Vzhledem k tomu, že výsledky jarních maturitních zkoušek nebyly úplné, požádali členové ŠR ředitele 

školy do příštího zasedání ŠR o vyhodnocení maturitních zkoušek dle jednotlivých předmětů. 

ŠR vzala informace na vědomí 

 

Ad. 4. Pan ředitel seznámil členy ŠR s přijímacím řízením na Střední školu a Vyšší odbornou školu. 

Vzhledem k většímu počtu přihlášek na dálkové studium Ekonomicko-právní činnosti Vyšší odborné 

školy, bude pan ředitel žádat zřizovatele o navýšení kapacity výkonů pro výše uvedený obor pro 

školní rok 2019/2020. Na žádost paní předsedkyně zkusí pan ředitel vyjednat zvýšení kapacity výkonů 

vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnosti dálková forma studia již pro rok 2018/2019 na 

úkor vzdělávacího programu zahraniční obchod dálková forma studia. 

 ŠR vzala informace na vědomí 

 

Ad. 5. Nejbližší zasedání ŠR bylo stanoveno na 30. 8. 2018, předběžně v 14.30 hod. 

                                                                       

Zapsala dne 14. 6. 2018 Wenzlovská Andrea  Ověřili: 

 

 

       Ing. Jarmila Hnidáková Pecková 

 

 

       Ing. Radim Polášek, PhD. 

 


