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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konané v pondělí dne 29. 6. 2020 
 
Přítomni: Dagmar Koukalová 

Mgr. Jana Lišková 
Šárka Somolová 

 
Omluveni: Roman Lavrenčík 

       Lukáš Obšel 
       Gabriela Frantíková 

 
 
 
Přizváni: PhDr. Marcela Hanáková 

Mgr. Michaela Rollerová 
Jitka Loyková 

 
Program: 
1) Zahájení 
2) Informace o výsledcích hospodaření školy za rok 2019 
3) Rozpočet školy na rok 2020 
4) Informace o přijímacím řízení na šk. rok 2020/2021 
5) Informace o výsledcích maturitních zkoušek 
6) Informace o průběhu vzdělávání v období od 11. 3. 2020 
7) Informace o projektech 
8) Ostatní – Dodatek k ŠVP 2014 
9) 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 2019. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o hospodaření školy za rok 2019. 
 
 
Ad 3/ Školské radě byly podány zástupkyní ředitele pro ekonomický úsek Jitkou Loykovou informace 
o rozpočtu školy na rok 2020. 

• Komentář k jednotlivým položkám 
Školská rada vzala na vědomí informace o rozpočtu na rok 2020. 
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Ad 4/ Zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Rollerová seznámila Školskou radu s průběhem přijímacího 
řízení pro školní rok 2020/2021. Škola v příštím školním roce otevírá čtyři studijní obory: Reprodukční 
grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích, obor Polygrafie a obor Obalová technika. Celkový 
počet přihlášek byl 116, z toho 80 na obor Reprodukční grafik pro média, 8 na obor Tiskař na 
polygrafických strojích, 13 na obor Polygrafie a 15 na obor Obalová technika. V prvním kole bylo 
přijato na obor Reprodukční grafik pro média 48 uchazečů, na obor Tiskař na polygrafických strojích 4 
uchazeči, na obor Polygrafie 7 uchazečů a na obor Obalová technika 1 uchazeč. 
Ve druhém kole přijímacího řízení je ke dni 29. 6. 2020 podáno 15 přihlášek, z toho 7 na obor 
Polygrafie a zároveň Obalová technika, 3 na obor Polygrafie, 3 na obor Obalová technika, 1 na obor 
Tiskař a 1 na obor Tiskař a zároveň Obalová technika. 
 
Školská rada vzala na vědomí informace přijímacím řízení na školní rok 2020/2021. 
 
 
Ad 5/ Školská rada byla seznámena zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Michaelou 
Rollerovou s výsledky maturitních zkoušek. 
Výsledky ústní části maturit letos ovlivnila úprava školského zákona, která nařizovala připuštění všech 
žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce. 
Maturitní zkoušku nesložilo 14 žáků oboru Reprodukční grafik pro média z celkového počtu 41 žáků 
(34% neúspěšnost), 4 žáci oboru Tiskař z celkového počtu 7 žáků (57% neúspěšnost), 7 žáků oboru 
Polygrafie z celkového počtu 15 žáků (46% neúspěšnost) a 4 žáci oboru Obalová technika z celkového 
počtu 9 žáků (44% neúspěšnost). Škola tak celkově vykazuje 40% neúspěšnost. 
 
Školská rada vzala na vědomí informace o výsledcích maturitních zkoušek. 
 
 
Ad 6/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková informovala Školskou radu o průběhu vzdělávání 
v období od 11. 3. 2020. Dále seznámila školskou radu se změnami v Klasifikačním řádu souvisejícími 
s doporučeními MŠMT, výsledky šetření České školní inspekce a organizačními opatřeními ve výuce. 
V období od 11. května 2020 probíhaly dobrovolné konzultace pro žáky čtvrtých ročníků, možnosti 
využila cca polovina maturantů. Od 8. června 2020 byly nabídnuty konzultace i žákům nižších ročníků, 
avšak s nulovou odezvou. 
 
Školská rada vzala na vědomí informace o průběhu vzdělávání v období od 11. března 2020. 
 
 
Ad 7/ Ředitelka školy PhDr. Marcela Hanáková informovala Školskou radu o realizovaných 
projektech: 

• Šablony II – pomoc pro žáky ohrožené školním neúspěchem, realizace od 
podzimu 2019, přerušeno, k obnově dojde na začátku školního roku 2020-21, 
projekt končí 31. 12. 2021 

• IROP – projekt skončil ke dni 31. 12. 2018, pořízeno vybavení PC učebny, plotr 
– udržitelnost 5 let (aktivity pro žáky ZŠ) 



• projekt IKAP I - podpora vzdělávání na středních a vyšších odborných školách, 
pokračování IKAP II s možností nákupu vybavení pro fotoateliér 

• projekt ERASMUS – nebyl získán 
Školská rada vzala na vědomí informace o projektech. 
 
 
Ad 8/ Předsedkyně Školské rady Dagmar Koukalová seznámila Školskou radu s dodatkem ŠVP 2014 
týkajícím se zachování možnosti volby mezi dvěma maturitními předměty – cizím jazykem nebo 
matematikou. 
 
Školská rada vzala na vědomí informace o Dodatku k ŠVP. 
 
 
Ad 9/ Zasedání Školské rady ukončila předsedkyně Dagmar Koukalová. 
 
 
 
V Olomouci dne 29. 6. 2020 
Zapsala: Jana Lišková 

………………………………………. 
Dagmar Koukalová 

Předsedkyně Školské rady 


