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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konané ve čtvrtek dne 14. 10. 2021 
 
Přítomni:  Bc. Dagmar Koukalová Mgr. Jana Lišková 

Ing. Irena Hlavinková Ondřej Havlík 
Ing. Martin Navrátil  

Omluveni: Michal Frantík 
 

Přizváni: PhDr. Marcela Hanáková Jitka Loyková 
Mgr. Petr Skyva Mgr. Milada Maňková 

 
Program: 
1) Zahájení, přivítání členů ŠR 
2) Volba předsedy ŠR 
3) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2022 
4) Informace ke studiu komplementárních oborů 
5) Školní vzdělávací plány (ŠVP) 
6) Informace závěrečné zkoušce u oborů L+H 
7) Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
8) Informace o Organizaci školního roku 2021/2022 
9) Ostatní (projekty, spolupráce s partnery) 
10) Závěr 
 
Ad 1/  Zasedání zahájila a vedla předsedkyně Školské rady Dagmar Koukalová. 

• Byli přivítáni noví členové Školské rady, paní Irena Hlavinková a pan Ondřej 
Havlík, zástupci nezletilých žáků, a pan Martin Navrátil, zástupce zřizovatele. 
 

Ad 2/ Volba předsedy školské rady. 
Školská rada zvolila paní Dagmar Koukalovou předsedkyní školské rady. 
 
Ad 3/ Školské radě byly podány zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou informace 
o rozpočtu školy na rok 2022. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada projednala bez připomínek návrh rozpočtu na rok 2022. 
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Ad 4/ Školská rada byla seznámena ředitelkou školy PhDr. Marcelou Hanákovou s informacemi ke 
studiu komplementárních oborů. 

• viz příloha Sdělení ředitelky Střední školy polygrafické Olomouc ke studiu 
komplementárních oborů 

Školská rada vzala na vědomí informace o studiu komplementárních oborů. 
 
Ad 5/ Školská rada byla seznámena koordinátorkou ŠVP Mgr. Miladou Maňkovou se změnami ve 
Školních vzdělávacích programech a probíhajícími pracemi na tvorbě nových Školních vzdělávacích 
programů pro všechny vyučované obory. 

• viz příloha Informace o ŠVP 
Školská rada vzala na vědomí informace o změnách v ŠVP od 1.9.2021 a o přípravě nového 
ŠVP od 1.9.2022 
 
Ad 6/ Zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Petr Skyva seznámil školskou radu 
s informacemi o struktuře závěrečné zkoušky oborů L+H. 
Školská rada vzala na vědomí informace o závěrečných zkouškách oborů L+H ve školním roce 
2021/2022 
 
Ad 7/ Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti školy za rok 2020/2021 

• komentář k jednotlivým bodům výroční zprávy 
Výroční zpráva byla školskou radou schválena bez připomínek. 
 
Ad 8/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková seznámila školskou radu s Organizací školního roku 
2021/2022 

• komentář k jednotlivým bodům organizace školního roku 
Školská rada vzala na vědomí materiál Organizace školního roku 2021/2022. 
 
Ad 9/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková informovala školskou radu o realizovaných projektech: 

• projekt IKAP II – aktivity pro žáky ZŠ (fotografický kroužek) 
• Šablony II – vzdělávání učitelů v různých oblastech; aktivita pro žáky – pomoc 

pro žáky ohrožené školním neúspěchem 
• Přestavba šaten teoretické výuky (dokončeno v roce 2020) 

Školská rada vzala na vědomí informace o ukončení stavby a realizovaných projektech. 
 
Ad 10/ Zasedání Školské rady ukončila předsedkyně paní Dagmar Koukalová. 
 
 
V Olomouci dne 15. 10. 2021  ………………………………………… 
Zapsala: Jana Lišková Dagmar Koukalová, 
 Předsedkyně Školské rady 


