Zápis z 1. schůzky Školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
Datum konání:

14. 4. 2015

Přítomni:
Mgr. Libuše Kolářová – ředitelka školy OA a HŠ Třebíč
Marie Černá – členka Zastupitelstva Kraje Vysočina
Vladimír Malý – místostarosta Města Třebíč
Vladimír Měrka – starosta Náměště nad Oslavou
Mgr. Klára Herudková – učitelka práva a veřejné správy, OA a HŠ Třebíč
Bc. Marie Mácová – vedoucí učitelka odborného výcviku, OA a HŠ Třebíč
Mgr. Marcela Ondráčková – učitelka humanitních předmětů, OA a HŠ Třebíč
Milan Souček – rodič žáka OA a HŠ Třebíč
Marie Urbánková – rodič žáka OA a HŠ Třebíč
Kateřina Závodská – žákyně DPO, OA a HŠ Třebíč
Program:
1) Zahájení
2) Volba předsedy a schválení jednacího řádu
3) Koncepce rozvoje školy, nový ŠVP OA – informatika v ekonomice
4) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
5) Schválení změn školního řádu od školního roku 2015/2016
6) Různé
ad 1)
Zahájení schůzky školské rady provedla ředitelka školy Mgr. Libuše Kolářová, která měla
povinnost ji ze zákona svolat.
V úvodu seznámila přítomné členy s posláním a významem školské rady, s výsledkem a průběhem
voleb do školské rady, představila jednotlivé členy školské rady.
S návrhem jednacího řádu obeznámila členy Mgr. Ondráčková, nebyly připomínky, jednací řád se
neměnil. Jednací řád bude rozeslán e-mailem jednotlivým členům.
Jednací řád byl schválen všemi hlasy.
ad 2)
V následující části schůzky proběhly volby předsedy a zapisovatele.
Předsedkyně
Mgr. Marcela Ondráčková
schváleno všemi hlasy
Zapisovatelka
Bc. Marie Mácová
schváleno všemi hlasy
Členové
Mgr. Klára Herudková
Ing. Marie Černá
Vladimír Malý
Vladimír Měrka
Milan Souček
Marie Urbánková
Kateřina Závodská
ad 3)
Informace o škole a jejím sloučení přednesla Mgr. Kolářová.
Nový subjekt vznikl sloučením Obchodní akademie a Hotelové školy k 1. 7. 2014, proto byl
iniciován i vznik nové školské rady. V OA došlo k poklesu počtu žáků na polovinu cca 247 žáků.

V rámci organizačních změn odešlo 7 zaměstnanců pro nadbytečnost a tento trend bude dle počtu
žáků do budoucnosti ještě pokračovat. OA zanechala dluh v oblasti mezd 700 000,- Kč.
V současné době dochází k propojování kolektivů, k řešení odlišností.
Probíhá intenzívní nábor do jednotlivých oborů, v plánu je otevřít po jedné třídě v oboru aranžér,
cukrář, kadeřník, reprodukční grafik (omezený počet žáků), podnikání (denní i dálkové),
hotelnictví, cestovní ruch, jazyková škola (ANJ) a po dvou třídách v oborech obchodní akademie a
kuchař-číšník. Pravidelně je vyhlašováno několik kol přijímacího řízení. Od počtu žáků se odvíjí
úvazky učitelů.
V oblasti výchovné byla zavedena služba školního psychologa, na škole působí též 3 výchovní
poradci, 2 preventisté a škola spolupracuje se střediskem výchovné péče STŘED.
Škola má 6 budov – Sirotčí, Bráfova, Otmarova (tělocvična), Borovina – T. Bati, kadeřnictví a
Náměšť. Poskytuje též služby pro veřejnost – rauty, výstavy, školní kadeřnictví a restaurace.
Žáci se zúčastňují mnoha soutěží, zahraničních stáží, akcí a odborných praxí.
V současné době se připravuje mnoho investičních akcí – výměna oken, zateplení v budově
v Borovině, oprava sociálního zařízení, stavba spojovacího krčku, rekonstrukce Domova mládeže a
stavba tělocvičny v Borovině.
ad 4)
Dále byl projednán návrh rozpočtu na rok 2015 a schválen všemi hlasy.
ad 5)
Do školního řádu bude nově zakotvena spolupráce s výchovným střediskem STŘED a souhlas
s uveřejňováním fotografií žáků ze školních akcí na Facebooku.
Schváleno všemi hlasy.
ad 6)
Školská rada se v tomto bodu zabývala
 možnostmi řešení výchovných problémů,
 formami spolupráce s rodiči a sociálními partnery,
 možnostmi náboru,
 prezentací školy.

Zapsala: Bc. Marie Mácová
V Třebíči: 15. 4. 2015

