
Zápis ze zasedání školské rady 

na Obchodní akademii v Ostravě – Mariánských Horách konané 11. 3. 2020 

Přítomni: Alex Neubauer, Plk. Mgr. Radovan Vojta, Mgr. Karla Končeková Kvardová, Mgr. Soňa 
Lenobelová, Ing. Jana Prokopová, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Mgr. Zdenka Zamazalová 

Omluveni: prof. Ing. Renáta Hótová, Barbora Sikorová, Mgr. Lenka Waszutová, Štěpánka Kladivová, 
Bc. Martin Pražák 

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

Program: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2019 

1) Ředitelka školy Ing. Eva Kazdová seznámila členy obou školských rad s údaji o počtech žáků – 
na OA 432 žáků, o studium na obchodní akademii je velký zájem, snaha ředitelky školy 
navýšit kapacitu školy o 1 třídu zahraničního obchodu. Na VOŠS studuje 328 studentů, 
aktuálně po zimním zkouškovém období 300. V domově mládeže je ubytovaných 43. Počet 
zaměstnanců 78, 57 na OA, 18 na VOŠS, 3 DM. 

2) Zástupkyně školy Ing. Kosturová hovořila o hospodaření školy. Největší náklady jsou mzdové. 
V roce 2019 představovaly společně se zákonnými sociálními náklady 82,79% všech nákladů 
školy. Celkem 30 414 698 Kč. Průměrný plat činil v roce 2019 u pedagogů 40 537 Kč,                
u nepedagogických pracovníků 21 410 Kč. Z projektů a dalších dotací připadá na 1 
přepočteného pedagoga částka 11 527 Kč, na nepedagoga 2 561 Kč. 
Náklady na energie stouply o 10,36%,což bylo způsobeno navýšením jejich ceny.  Celkový 
hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2019 činí 181 842 Kč. Vedení školy 
převedlo tuto částku do rezervního fondu. Největší podíl mají v roce 2019 na doplňkové 
činnosti pronájmy. Škola pronajímá tělocvičnu, multifunkční sál na VOŠS a odborné učebny 
jak na obchodní akademii, tak na vyšší odborné škole. 

3) Ing Kazdová informovala o získaných dotacích. Majetek školy činí téměř 90 miliónů. Ředitelka 
školy seznámila s investiční činností, provedených opravách a údržbě majetku. Největší 
investiční akcí školy byla v roce 2019 rekonstrukce výtahu na domově mládeže. Druhou 
investiční akcí byly stavební úpravy školy – řešení ovládání oken v tělocvičně a provedení 
izolace proti zemní vlhkosti. Třetí investiční akcí – rekonstrukce zahrady mezi pavilony D a E. 
Stejně jako v minulých letech probíhaly nákupy nové výpočetní techniky. 
Fond FKSP byl čerpán ve výši 574 508 Kč. 
Výsledky kontrol – v roce  2019 žádná neproběhla. 
Vyhodnocení plnění povinného podílu – organizace splnila svou povinnost. 

4) Zástupce školy Mgr. Bc. Viktor Csölle – předložil členům školské rady při OA o dodatek ke 
školnímu řádu – škola již nemá studenty dálkového studia, proto byla zrušena 2 ustanovení 
týkající se tohoto typu studia. Členové školské rady jednomyslně schválili. 
Mgr. Csölle informoval členy školské rady o úpravu ŠVP. Zatím díky zákonodárcům stále není 
jasné, jestli bude povinná maturita z matematiky pro žáky ekonomického lycea. V tomto 
školním roce došlo ke změně financování školy. Zákonodárci zapomněli na financování 
nepovinných předmětů a proto je třeba přesunout nepovinné předměty do kategorie 
povinně volitelných. Zároveň škola nabízí pro budoucí 3. ročníky atraktivní semináře, ale bylo 
třeba změnit hodinovou dotaci některých předmětů. Členové školské rady při OA dali 
souhlas. 

5) Ing. Eva Kazdová hovořila o akcích, které proběhly – 12. ročník veletrhu fiktivních firem, o 
nové sdílené zahraniční firmě, která získala certifikát EUROPEN, o 2 fiktivních firmách na ZŠ 



Gen. Janka (díky starostovi Mariánských Hor Patriku Hujdusovi) probíhá tandemová výuka 
(učitelka OA + učitel ZŠ). Prioritou školy je podpora podnikavosti a podnikání. 
Centrum managementu udržitelného rozvoje stále funguje, je akreditováno jako instituce, 
řeší témata polytechniky – budování zahrad, školních učeben, podpora nadaných žáků. 
Další snahou vedení školy je zařadit školu do sítě škol UNESCO – se zaměřením na udržitelný 
rozvoj. 
Chystá se výjezd na odbornou praxi do Irska, Německa, Španělska v rámci projektu Erasmus. 
10 žáků OA absolvovalo jazykovou stáž ve Francii ve Štrasburku na přelomu ledna a února 
2020. 

6) Ing. Eva Zátopková informovala o náboru studentů ke studiu na VOŠS. V programu „sociální 
gramotnost pro SŠ“ bylo proškoleno asi 150 žáků. 

7) Vedení školy seznámilo členy školských rad s tím, jak bude probíhat výuka v době uzavření 
školy díky vyhlášené karanténě. 

 

Zapsala: Mgr. Zamazalová, 12. 3. 2020 


