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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konané ve čtvrtek dne 20. 6. 2019 
 
Přítomni: Dagmar Koukalová 

Mgr. Jana Lišková 
Gabriela Frantíková 
Šárka Somolová 
Roman Lavrenčík 

 
Omluveni: Lukáš Obšel 
 
 
Přizváni: PhDr. Marcela Hanáková 

Mgr. Michaela Rollerová 
Jitka Loyková 

 
Program: 
1) Zahájení, přivítání členů ŠR 
2) Informace o výsledcích hospodaření školy za rok 2018 
3) Rozpočet školy na rok 2019 
4) Školní řád (ŠŘ) 
5) Informace o přijímacím řízení na šk. rok 2019/2020 
6) Informace o výsledcích maturitních zkoušek 
7) Informace 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 2018. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o hospodaření školy za rok 2018. 
 
 
Ad 3/ Školské radě byly podány zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou informace 
o rozpočtu školy na rok 2019. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o rozpočtu na rok 2019. 
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Ad 4/ Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Rollerová seznámila školskou radu se změnami ve Školním 
řádu týkajícími se změn v omlouvání absence a snížení hranice povolené absence. 
Školská rada schválila změny ve školním řádu bez připomínek. 
 
 
Ad 5/ Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Rollerová seznámila školskou radu s průběhem přijímacího 
řízení pro školní rok 2019/2020. Škola v příštím školním roce otevírá čtyři studijní obory: Reprodukční 
grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích, obor Polygrafie a obor Obalová technika. I přes 
nastavené cutt-off score se podařilo naplnit tři první ročníky, na obor Reprodukční grafik pro média 
bylo přijato 42 uchazečů, na obor Tiskař na polygrafických strojích bylo přijato 5 uchazečů, na obor 
Polygrafie bylo přijato 12 uchazečů a na obor Obalová technika bylo přijato 12 uchazečů. 
Školská rada vzala na vědomí informace přijímacím řízení na školní rok 2019/2020. 
 
 
Ad 6/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Michaelou 
Rollerovou s výsledky maturitních zkoušek. 
Výsledky ústní části maturit jsou již několik let stabilní, škola vykazuje 30% neúspěšnost, u praktické 
části maturit byly výsledky v letošním roce nadstandardní. 

• připuštěno 55 žáků, nepřipuštěno 13 žáků 
• maturitní zkoušku nesložilo 14 žáků z celkového počtu 55 žáků 

Školská rada vzala na vědomí informace o výsledcích maturitních zkoušek. 
 
 
Ad 7/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková informovala školskou radu o realizovaných projektech: 

• Šablony I – vzdělávání učitelů v různých oblastech, pomoc pro žáky ohrožené 
školním neúspěchem – projekt končí 31. 7. 2019 

• Šablony II – bude podána žádost, podobné aktivity jako u šablon I, realizace od 
podzimu 2019 

• IROP – projekt skončil ke dni 31. 12. 2018 
• projekt ERASMUS +  – v rámci projektu se uskutečnily dvě aktivity (podzim 

2018 – Skalica - Slovensko, jaro 2019 Krakow - Polsko). Projekt v letošním roce 
končí, pro další rok nebyl získán. 

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

Školská rada vzala na vědomí informace o projektech. 
 
 
Ad 8/ Zasedání Školské rady ukončila předsedkyně paní Dagmar Koukalová. 
 
 
 



V Olomouci dne 24. 6. 2019 
Zapsala: Jana Lišková 

………………………………………. 
Dagmar Koukalová 

Předsedkyně Školské rady 


