
Zápis ze zasedání obou školských rad při OA a VOŠS, Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory           
ze dne 10. 3. 2021 

Přítomni:  Mgr. Karla Končeková, Plk. Mgr. Radovan Vojta, Ing. Magda Březná, Mgr. Soňa Lenobelová, 
Lenka Waszutová, Bc. Martin Pražák, Tomáš Hroch, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., prof. Ing. Renáta 
Hótová, Mgr. Zdenka Zamazalová 

Hosté: Ing. Eva Kazdová, Ing. Mgr. Radmila Kosturová, Mgr. Bc. Viktor Csölle, Ing. Eva Zátopková 

Program: 

1. Úprava klasifikačního a školního řádu  

Mgr. Viktor Csölle – přednesl členům návrh na úpravu klasifikačního a školního řádu. Do oddílu textu 
Distanční způsob vzdělávání (str. 3) byl vložen tento text: 

„Za vypracování zadaného úkolu v rámci distanční výuky zapíše pedagog do průběžné klasifikace v 
systému Bakaláři “S” (splnil) v případě, že úkol nebude hodnocen známkou. Pokud žák úkol včas 
nesplní, bude zapsáno do průběžné klasifikace “N” (nesplnil). 

V průběhu distanční výuky jsou žáci povinni k výuce přistupovat aktivně, komunikovat s učitelem 
prostřednictvím mikrofonu, případně kamery. 

Při ověřování znalostí je z důvodu zachování objektivity povinností žáka mít zapnutou kameru i 
mikrofon, je-li k tomu učitelem vyzván. 

Pro omlouvání absence platí stejné podmínky jako při prezenční výuce uvedené ve Školním řádu 
obchodní akademie.“ 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obchodní akademie byla schválena školskou 
radou dne 10. 3. 2021, vstupují v platnost 1. 4. 2021.  

Do školního řádu na str. 4 v rámci kapitoly Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků byl 
vložen následující text: 

39. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, nebo 
se účastnil distančního vzdělávání poskytovaného školou v souladu s § 184a školského zákona. 

Školní řád byl schválen školskou radou dne 10. 3. 2021. Školní řád vstupuje v platnost 1. 4. 2021. 

        2) Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020 

Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace přednesly členům školské rady ředitelka 
školy Ing. Eva Kazdová a její zástupkyně Ing. Mgr. Radmila Kosturová. Zpráva obsahuje výčet 
studijních oborů na OA a VOŠS, počet žáků na OA – 437, z toho 135 chlapců. Na VOŠS studovalo 304 
studentů.                                                                                                                                                          
V roce 2020 došlo k významné změně v počtu pracovníků způsobené ukončením provozu domova 
mládeže k 31. 8. 2020. Byla zrušena 2 pracovní místa vrátných, pracovní místo 1 uklízečky a 1 
pracovní místo vychovatelky. Celkový počet všech zaměstnanců 72 (39 pedagogů na OA, 13 na VOŠS, 
20 nepedagogů).                                                                                                                                                           
Rozbor hospodaření – na celkových nákladech se nejvíce podílí mzdové náklady, představovaly 
společně se zákonnými sociálními náklady 86 % všech nákladů školy.                                                         
Od roku 2016 do roku 2019 byla největší položkou spotřeba energie. Z důvodu distanční výuky 
poklesla spotřeba energií oproti roku 2019 o 17 %. Klesla rovněž spotřeba materiálu, snížily se 



náklady na cestovné. Co se týče energií měla škola tyto náklady – na teplo 1 265 201 Kč, na elektřinu 
468 266 Kč, na vodné a stočné 91 699 Kč.  

Přímé výdaje na vzdělávání 47 542 593 Kč. Škole byl poskytnut příspěvek na organizaci podzimních 
maturit ve výši 53 627 Kč.                                                                                                                                         
Neinvestiční příspěvky zřizovatele – na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích 
180 000 Kč, na prohlubování aktivit „Centra managementu pro udržitelný rozvoj“ – 160 000 Kč, na 
Program DofE – 15 000 Kč, na zlepšení podmínek práce s talenty – 1 900 Kč, na realizaci jazykového 
pobytu žáků OA ve Francii 221 650 Kč, na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku 1 035 000 Kč, na pořízení notebooků pro výuku 75 000 Kč, na podporu modernizace ICT 
25 000 Kč.                                                                                                                                                               
Neinvestiční dotace z veřejných rozpočtů – Šablony pro SŠ a VOŠ 1 871 431 Kč.                            
Investiční příspěvek do fondu investic – na sanaci učebny B 102 550 000 Kč a na zajištění Sportovního 
hřiště 1 500 000 Kč.                                                                                                                                          
Celkové vlastní příjmy ve srovnání s rokem 2019 klesly. Výnosy z doplňkové činnosti byly ve výši 
693 320 Kč. Vlastní příjmy z hlavní činnosti 1 659 874 Kč. Největší položkou vlastních příjmů z hlavní 
činnosti tvoří tržby ze školného 900 600 Kč (školné platí studenti vyšší odborné školy, a to ve výši 
1 500 Kč za jeden semestr), tržby za ubytování 73 600 Kč a ostatní výnosy 11 791 Kč.                             
Průměrný plat pedagogického pracovníka na OA byl 44 061 Kč, nepedagoga 24 868 Kč, na VOŠS – 
pedagog 47 558 Kč, nepedagog 25 416 Kč. Průměrný plat pedagogů v roce 2020 vzrostl o 12 %, tj. o 
4 810 Kč, u ostatních zaměstnanců o 15 %, tj. o 3 236 Kč. V roce 2020 vzrostly u všech učitelů 
odměny. Škola dostala na základě nového systému financování regionálního školství finanční 
prostředky, které umožnily lépe ohodnotit učitele za jejich mimořádné aktivity.                                     
Informace o investiční činnosti – největší investiční akcí v roce 2020 bylo vybudování sportovního 
hřiště. Doposud bylo proinvestováno 3 751 479 Kč. V současné době probíhá kolaudační řízení. 
Druhou významnou investiční akcí byla sanace učebny B 102. Probíhaly nákupy nové výpočetní 
techniky ve výši 512 014 Kč. Stav majetku školy k 31. 12. 2020 byl 90 319 189 Kč.                           
Celkový hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2020 činil 170 369 Kč. Největší podíl na 
doplňkové činnosti mají vzdělávací akce – přípravné kurzy pro zájemce o studium na střední škole. 
Fond FKSP byl čerpán ve výši 484 047 Kč (na stravování, rekreace, kulturu a sport, na penzijní 
pojištění). 

Výsledky kontrol – v r. 2020 neproběhly ve škole žádné kontroly. 

Vyhodnocení plnění povinného podílu – organizace splnila svou povinnost zaměstnání u 
zaměstnavatele 1,19 osob a odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 1,72 osob. 

Závodní stravování bylo zajištěno u firmy Stravovací Služby Jana a Miloslav Boháčovi, pro 
zaměstnance VOŠS na ZŠ Zelená. 

3) Ředitelka školy Ing. Eva Kazdová hovořila o plánech školy – v březnu škola organizuje on-line 
veletrh fiktivních firem, plánuje vybudování badatelského centra, centra podnikání. Novinkou 
letošního školního roku je měsíční praxe žáků 3. ročníků. V předcházejících letech byla praxe 
realizována 14 dní ve 3. ročníku a 14 dní ve 4. ročníku. Firmy preferovaly 1 měsíc v celku. Škole se 
daří zajistit pro studenty OA se zaměřením na zahraniční obchod praxi ve firmách se zahraniční 
účastí. 

4) Ing. Eva Zátopková – informovala členy školské rady o zahájení jednání k prostému prodloužení 
akreditace k oboru sociální práce, které končí r. 2022, ale škola akreditaci nenechává na poslední 
chvíli.                                                                                                                                                                        
Ing. Zátopková poděkovala za spolupráci se Slezskou diakonií. 



Diskuse: 

Bc. Martin Pražák hovořil o problémech Charity. Praxe kvůli covidu pozastaveny do 23. 3.                
Mgr. Lenobelová vysvětlila, že hodiny odborné praxe nelze nahradit něčím jiným jen 
dobrovolnictvím. 

Doc. Pavel Tuleja – odmítl úřední maturity, studenti mají velké problémy při studiu na VŠ 

 

 

Zapsala: Mgr. Zdeňka Zamazalová, 10. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


