Zápis ze schůzky Školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
Datum konání: 15. 6. 2022
Přítomni:
Mgr. Kamil Novák, Ing. Jitka Bínová, Mgr. Eva Lučná, Mgr. Tomáš Nováček,
Mgr. Pavel Franěk, Věra Melicharová, Petra Válková
Omluveni: Vladimír Malý, Bc. Miroslav Krupica MSc., Jiří Aujezdský
Program:
1) Přivítání přítomných a schválení programu;
2) Projednání rozpočtu školy na rok 2022;
3) Slovo ředitele – průběh školního roku, maturitní a závěrečné zkoušky, přijímací řízení,
investiční akce atd.;
4) Revize ŠVP;
5) Diskuze, různé
Ad 1)
▪ zahájení schůzky provedla předsedkyně Školské rady Ing. Jitka Bínová a seznámila
přítomné s body programu schůzky
▪ proběhla volba zapisovatele zápisu (Mgr. Eva Lučná)
Ad 2)
▪ Mgr. Kamil Novák, ředitel školy, seznámil přítomné s rozpočtem školy na rok 2022;
poukázal zejména na skutečnost, že zvyšování cen energií se negativně promítne do
hospodářské situace školy
Ad 3)
▪ ředitel školy informoval školskou radu o průběhu školního roku, poukázal též na
dopady ve výuce, vzdělávání žáků a jejich chování související s pandemií koronaviru
▪ úspěchy školy
o 2. místo účetního týmu a postup do republikového finále
o 2. místo žákyně oboru Kadeřnice v soutěži samostatných odborných prací (SOP)
pořádané Hospodářskou komorou České republiky
▪ výsledky maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022 odpovídají
dlouhodobému stavu
▪ přijímací řízení
o většina oborů je již zcela naplněna, od září nově 3 třídy OA
▪ investiční akce
o probíhá rekonstrukce kadeřnictví na Otmarově ulici, předpokládané dokončení
v 12/2022
o výběrové řízení na projektanta rekonstrukce 2. patra školní budovy na ulici T. Bati
v Borovině
Ad4)
▪ úpravy nových ŠVP budou dokončeny v srpnu 2022 a následně předloženy školské
radě

ad 5)
▪ proběhla diskuze přítomných členů o různých oblastech činnosti školy a vzdělávání
žáků s výměnou zkušeností
▪ v červnu končí ve funkci členka školské rady paní Věra Melicharová (zastupuje
zákonné zástupce nezletilých žáků); termín volby nového člena v září
Další schůzku školské rady svolává předsedkyně školské rady.

Zapsala: Mgr. Eva Lučná
Třebíč 15. 6. 2022

