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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konané v úterý dne 8. 10. 2019 
 
Přítomni: Dagmar Koukalová 

Mgr. Jana Lišková 
Lukáš Obšel 
Šárka Somolová 

 
Omluveni: Roman Lavrenčík 
        Gabriela Frantíková 
 
Přizváni: PhDr. Marcela Hanáková 

Jitka Loyková 
 
Program: 
1) Zahájení 
2) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2020 
3) Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
4) Informace o Organizaci školního roku 2019/2020 
6) Ostatní (projekty, spolupráce s partnery, …) 
7) Závěr 
 
Ad 1/  Zasedání zahájila a vedla předsedkyně školské rady Dagmar Koukalová. 
 
 
Ad 2/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou s 
návrhem rozpočtu školy na rok 2020 

• komentář k jednotlivým položkám 

Školská rada vzala na vědomí informace o návrhu rozpočtu na rok 2020. 
 
 
Ad 3/ Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti školy za rok 2018/2019 

• komentář k jednotlivým bodům výroční zprávy 
Výroční zpráva byla školskou radou schválena bez připomínek. 
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Ad 4/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková seznámila školskou radu s Organizací školního roku 
2019/2020 

• komentář k jednotlivým bodům organizace školního roku 
Školská rada vzala na vědomí materiál Organizace školního roku 2019/2020. 
 
Ad 5/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková seznámila školskou radu s realizovanými projekty: 

• IKAP – spolupráce se SŠ ArtEcon Prostějov a ZŠ Řezníčkova Olomouc 
• Šablony: 

o byla podána žádost o Šablony II – vzdělávání učitelů, doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem 

• projekt ERASMUS +  – v rámci projektu se uskutečnily v loňském školním roce 
dvě aktivity (podzim 2018 – Slovensko, jaro 2019 Polsko), v letošním školním 
roce projekt neproběhne 

Ředitelka školy též informovala školskou radu o návrhu na zlepšení spolupráce s Hospodářskou 
komorou a požadavku účasti jejích členů u praktických maturitních zkoušek. 
Školská rada vzala na vědomí výše zmíněné informace. 
 
Ad 6/ Zasedání Školské rady ukončila předsedkyně paní Dagmar Koukalová. 
 
 
 
 
V Olomouci dne 10. 10. 2019 
Zapsala: Jana Lišková 

………………………………………. 
Dagmar Koukalová 

Předsedkyně Školské rady 
 
 
 
 
 


