
Školská rada při Obchodní akademii Dušní  

Zápis z jednání školské rady dne 8. 10. 2019 
 
 

Přítomni: Ing. Vlasta Kocová, Mgr. Miroslava Dvořáčková, Ing. Soňa Štroufová, Miloslav Pospíšil, 

Ing. Alena Kocourková – ředitelka školy 

Omluveni: Mgr. Ivan Kabický, Jan Kreuzzieger 

 

Body jednání: 

 

1. Zahájení 

Ing. V. Kocová přivítala členy školské rady a seznámila je s body jednání. 

 

2. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 

Ředitelka školy Ing. Alena Kocourková seznámila školskou radu s výroční zprávou za školní rok 

2017/18. 

Zpráva obsahovala informace o složení pedagogického sboru a dalším vzdělávání pedagogů, o 

nepedagogických pracovnících, o materiálně technickém vybavení školy, školních vzdělávacích 

programech, výsledcích vzdělávání, speciální výchově a integraci žáků, prevenci sociálně 

patologických jevů a plnění výchovného plánu. Podrobně se věnovala výsledkům maturitních 

zkoušek, umístění absolventů i přijímacímu řízení. Zpráva se zabývala také aktivitami žáků, 

poznávacími zájezdy, různými exkurzemi a soutěžemi. Součástí zprávy jsou i výsledky hospodaření 

za rok 2018 a údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI. 

 

Všichni přítomní členové výroční zprávu jednomyslně schválili. 

 

3.  Různé 

• Ing. Kocourková informovala školskou radu o rekonstrukci sociálních zařízení, která 

probíhala během hlavních prázdnin. 

• Školská rada schválila dodatek do ŠVP platný od 1. 9. 2020 pro stávající obory: 

o Počet hodin PRN (právo) ve 4. ročníku oboru OA a EL se změní z 3 hodin na 

2 hodiny. 

o Počet hodin CJL ve 4. ročníku oboru OA a EL se změní z 3 hodin na 4 hodiny. 

o Pro obory OA a EL bude přidán ve 4. ročníku mezi volitelné předměty seminář 

z českého jazyka a literatury. 



o Počet hodin AHO (angličtina pro hospodářskou praxi) ve 4. ročníku oboru ITE se 

změní z 2 hodin na 1 hodinu. 

o Počet hodin CJL v 1. a 4. ročníku oboru ITE se změní z 3 hodin na 4 hodiny. 

o Škola bude každý rok pořádat projektový den. 

 

• Školská rada schválila dodatek do ŠVP pro žáky, kteří budou nastupovat do 

1. ročníku ve školním roce 2020/2021: 

o Adaptační kurz pro 1. ročníky se bude konat společně se sportovním kurzem na 

začátku září (sportovně turistický a adaptační kurz). 

o Lyžařský kurz bude organizován pro žáky 2. ročníku. 

o Ve 3. ročníku bude pořádán poznávací zájezd do ciziny. 

o Počet hodin APS (aplikační software) v 1. ročníku oboru ITE se změní z 2 hodin na 

1 hodinu. 

 

• Škola podala na MHMP žádosti o granty z Programů celoměstské podpory vzdělávání na 

území hlavního města Prahy pro rok 2020 (4 na odbor školství, 2 na odbor zdravotnictví). 

• Od října probíhají ve škole zájmové kroužky, zahájeny jsou i přípravné kurzy k přijímacím 

zkouškám z českého jazyka a matematiky. 

• V příštím školním roce bude opět burza učebnic, která byla letos z organizačních důvodů 

zrušena. 

• Třídní učitelé dostanou přehled o čerpání prostředků z Rady rodičů po uzavření 

kalendářního roku. Mohou ho předložit rodičům na dubnových třídních schůzkách. 

Z prostředků Rady rodičů bude přispíváno žákům v každém ročníku na výchovně 

vzdělávací akce. 

• Od listopadu dojde ke změně rozvrhu z personálních důvodů. 

 

 

Zapsala: M. Dvořáčková 

 

Praha 10. 10. 2019 


