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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konané ve čtvrtek dne 21. 6. 2018 
 
Přítomni:  Dagmar Koukalová 

Mgr. Jana Lišková 
Roman Lavrenčík 
Gabriela Frantíková 
Šárka Somolová 

Omluveni: Lukáš Obšel 
 
 

Přizváni: PhDr. Marcela Hanáková 
Jitka Loyková 
Mgr. Michaela Rollerová 
Mgr. Blanka Vávrová 

 
Program: 
1) Zahájení, přivítání členů ŠR 
2) Volba předsedy ŠR 
3) Informace o výsledcích hospodaření školy za rok 2017 
4) Rozpočet školy na rok 2018 
5) Školní vzdělávací plány (ŠVP) 
6) Školní řád (ŠŘ) 
7) Informace o přijímacím řízení na šk. rok 2018/2019 
8) Informace o výsledcích maturitních zkoušek 
9) Výsledky inspekční činnosti 
10) Informace o projektech 
11) Závěr 
 
Ad 1/  Zasedání zahájila a vedla předsedkyně Školské rady Dagmar Koukalová. 

• Byli přivítáni noví členové Školské rady, paní Gabriela Frantíková a paní Šárka 
Somolová, zástupkyně nezletilých žáků, Mgr. Jana Lišková, zástupkyně 
pedagogických pracovníků, a pan Roman Lavrenčík, zástupce zřizovatele. 

 
 
Ad 2/ Volba předsedy školské rady. 

• Školská rada schválila paní Dagmar Koukalovou předsedkyní školské rady. 
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Ad 3/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou s 
výsledky hospodaření školy za rok 2017. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o hospodaření školy za rok 2017. 
 
 
 

Ad 4/ Školské radě byly podány zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou informace 
o rozpočtu školy na rok 2018. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o rozpočtu na rok 2018. 
 
 

Ad 5/ Školská rada byla seznámena koordinátorkou ŠVP Mgr. Blankou Vávrovou se změnami ve 
Školních vzdělávacích programech pro všechny vyučované obory, a to od školního roku 2018/2019. 

• ŠVP Grafik , Tiskař 
• zrušení předmětu Základy ekologie – obsah předmětu přesunut do TV, 

VP Ch 
• v předmětu Technologie ve 3. ročníku snížení hodinové dotace z 3h/t na 

2h/t, celkem za celé studium 9h/t 
• v předmětu Chemie se snižuje celková hodinová dotace z 3h na 2h za celé 

studium, ve 3. ročníku se ruší výuka Chemie, v 1. a 2. ročníku zůstává 
1h/t 

• zrušení volitelných předmětů Seminář z AJ a Seminář z M – 2h/t 
• v předmětu Cizí jazyk – Anglický jazyk ve 4. ročníku navýšení hodinové 

dotace z 2h/t na 3h/t, celkem za celé studium 10h/t 
• v předmětu Matematika ve 3. ročníku navýšení hodinové dotace z 2h/t na 

3h/t, ve 4. ročníku navýšení z 2h/t na 4h/t, celkem za celé studium 13 h/t 
• ŠVP Polygrafie, Obalová technika 

• zrušení volitelných předmětů Seminář z AJ a seminář z M – 2h/t 
• v předmětu první cizí jazyk – Anglický jazyk ve 4. ročníku navýšení 

hodinové dotace z 2h/t na 3h/t, celkem za celé studium 12h/t 
• v předmětu Matematika ve 4. ročníku navýšení hodinové dotace z 3h/t na 

4h/t, celkem za celé studium 13h/t 
Školská rada projednala nové znění ŠVP. 
 

Ad 6/ Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Rollerová seznámila školskou radu se změnami ve Školním 
řádu týkajícími se výchovných opatření a kompetencí třídního učitele a učitele odborného výcviku. 
Školská rada schválila změny ve školním řádu bez připomínek. 
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Ad 7/ Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Rollerová seznámila školskou radu s průběhem přijímacího 
řízení pro školní rok 2018/2019. Škola v příštím školním roce otevírá čtyři studijní obory: Reprodukční 
grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích, obor Polygrafie a obor Obalová technika. Na obor 
Reprodukční grafik pro média bylo přijato 50 uchazečů, na obor Tiskař na polygrafických strojích bylo 
přijato 10 uchazečů, na obor Polygrafie bylo přijato 10 uchazečů a na obor Obalová technika byli přijati 
3 uchazeči. 
Školská rada vzala na vědomí informace přijímacím řízení na školní rok 2018/2019. 
 
Ad 8/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Michaelou 
Rollerovou s výsledky maturitních zkoušek. 

• připuštěno 54 žáků, nepřipuštěno 16 žáků 
• maturitní zkoušku nesložilo 12 žáků z celkového počtu 54 žáků 

Školská rada vzala na vědomí informace o výsledcích maturitních zkoušek. 
 
Ad 9/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková seznámila školskou radu průběhem a výsledky šetření 
ČŠI. 
Školská rada projednala závěry šetření ČŠI bez připomínek. 
 
Ad 10/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková informovala školskou radu o realizovaných 
projektech: 

• projekt KAP/ŠAP - podpora vzdělávání na středních a vyšších odborných 
školách 

• IKAP – vzdělávání odborníků 
• Šablony – vzdělávání učitelů v různých oblastech; aktivita pro žáky – pomoc pro 

žáky ohrožené školním neúspěchem 
• IROP – budování 3 odborných učeben 
• projekt ERASMUS +  – v rámci projektu se uskuteční dvě aktivity (podzim 2018 

– Slovensko, jaro 2019 Polsko) 
Školská rada vzala na vědomí informace o projektech. 
 
Ad 11/ Zasedání Školské rady ukončila předsedkyně paní Dagmar Koukalová. 
 
 
 
V Olomouci dne 21. 6. 2018 
Zapsala: Jana Lišková 

………………………………………. 
Dagmar Koukalová 

Předsedkyně Školské rady 
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