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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konané v úterý dne 29. 6. 2021 
 
Přítomni:  Bc. Dagmar Koukalová 

Mgr. Jana Lišková 
Gabriela Frantíková 
Šárka Somolová 

Omluveni: Lukáš Obšel 
Roman Lavrenčík 

 
 

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

 
Program: 
1) Zahájení 
2) Informace o výsledcích hospodaření školy za rok 2020 
3) Rozpočet školy na rok 2021 
4) Školní vzdělávací programy (ŠVP) 
5) Informace o přijímacím řízení na šk. rok 2021/2022 
6) Informace o výsledcích maturitních zkoušek 
7) Ostatní (informace o stavbě, o projektech) 
8) 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 
výsledky hospodaření školy za rok 2020. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o hospodaření školy za rok 2020. 
 
Ad 3/ Školské radě byly podány zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou informace 
o rozpočtu školy na rok 2021. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o rozpočtu na rok 2021. 
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Ad 4/ Školská rada byla seznámena ředitelkou školy PhDr. Marcelou Hanákovou s úpravou Učebního 
plánu ŠVP 2018 pro všechny vyučované obory, a to od školního roku 2021/2022. 

• viz příloha Úprava Učebního plánu ŠVP 2018 
Školská rada projednala nové znění Učebního plánu ŠVP 2018. 
 
 
Ad 5/ Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Rollerová seznámila školskou radu s průběhem přijímacího 
řízení pro školní rok 2021/2022. 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 45 uchazečů, na obor Tiskař na polygrafických strojích bylo 
přijato 5 uchazečů, na obor Polygrafie bylo přijato 8 uchazečů a na obor Obalová technika bylo přijato 
14 uchazečů. 
Školská rada vzala na vědomí informace přijímacím řízení na školní rok 2021/2022. 
 
Ad 6/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Michaelou 
Rollerovou s výsledky maturitních zkoušek. 

• maturitní zkoušku nesložilo 28 žáků z celkového počtu 71 žáků 
Školská rada vzala na vědomí informace o výsledcích maturitních zkoušek. 
 
Ad 7/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková seznámila školskou radu s ukončením stavby 
(rekonstrukce šaten, atd.) Dále informovala o realizovaných projektech: 

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

• Šablony II – vzdělávání učitelů v různých oblastech; aktivita pro žáky – pomoc 
pro žáky ohrožené školním neúspěchem 

• projekt ERASMUS – podána žádost (spolupráce se školou v Rize, Lotyšsko) 
Školská rada vzala na vědomí informace o ukončení stavby a realizovaných projektech. 
 
Ad 8/ Zasedání Školské rady ukončila předsedkyně paní Dagmar Koukalová. 
 
 
 
V Olomouci dne 30. 6. 2021 
Zapsala: Mgr. Jana Lišková 

………………………………………. 
Bc. Dagmar Koukalová 

Předsedkyně Školské rady 


