
Zápis z jednání školské rady konané dne 14. března 2022 

Přítomni: Ing. Magda Březná, Mgr. Karla Končeková Kvardová, Mgr. Soňa Lenobelová, Bc. Martin 

Pražák, prof. Ing. Renáta Hótová, Vendula Klusková, Martin Kacíř, Michal Čep 

Omluveni: Mgr. Zdeňka Zamazalová, Plk. Mgr. Radovan Vojta, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D,  

Mgr. Lenka Waszutová 

 

 Hosté: Ing. Eva Kazdová, Mgr. Bc. Viktor Csölle, Ing. Mgr. Radmila Kosturová, Ing. Eva Zátopková 

 

 

Program 

1. Představení nových členů 

2. Prezentace zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

3. Informace ředitelky školy 

4. Informace o činnosti Vyšší odborné školy 

5. Diskuse, různé 

 

Představení nových členů školské rady 

1. Mgr. Soňa Lenobelová představila dva nové členy Školské rady při vyšší odborné škole. Z řad 

pedagogů byla opětovně zvolena Mgr. Karla Končeková Kvardová, z řad studentů pak byla 

zvolena Vendula Klusková. 

 

Prezentace zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

1. Ředitelka školy Ing. Eva Kazdová podala informace o stavech studentů dle oborů vzdělávání.  

K 31. 12. 2021 bylo na obchodní akademii 441 žáků a na vyšší odborné škola pak 282 studentů. 

Ředitelka také uvedla, že v současné době evidují vysoký zájem o studium na obchodní 

akademii. Je evidováno 315 přihlášek, lze přijmou pouze 120 žáků. 

 

2. Další informace, která je obsažena ve výroční zprávě, je informace o počtech zaměstnanců. Na 

Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě je celkem 74 zaměstnanců. Z toho 

je 56 pedagogických zaměstnanců a 17 nepedagogických zaměstnanců. Na Vyšší odborné škole 

pak z uvedených pedagogických zaměstnanců pracuje 13. 

 

3. Ředitelka dále seznámila členy školské rady se mzdovými náklady. Celkem činily mzdové 

náklady 37 201 535 Kč. Průměrná mzda na obchodní akademii činí 49 452 Kč, na vyšší odborné 

škole pak 54 024 Kč. Průměrná mzda je tedy 50 630 Kč.  Ředitelka také vysvětlila důvody 

poměrně vysokého rozdílů mzdy na obou částech školy, ten je dán zejména složením 

pedagogického sboru. Pedagogové vyšší odborné školy jsou vzhledem k věku a délce praxe 

řazeni do vyššího platového stupně. Rozdíl je také způsoben výší nadúvazků. Ředitelka také 

informovala, že došlo k navýšení odměn a osobních příplatků. 

 



4. Další uváděná informace se týkala čerpání finančních prostředků z projektů a dotací, např. 

z dotace „Podpora podnikatelských kompetencí“, „Sdílená firma“, „Odborné, kariérové a 

polytechnické vzdělávání“. 

 

5. V další části prezentace výroční zprávy Ing. Mgr. Kosturová podala informace o nákladech. 

Největší položkou ve výdajích je spotřeba energie. 

 

6. Dále byla představena tabulka, kde byl přehled výnosů z vlastní činnosti organizace. Proti 

minulému roku vykazuje pokles o 12 %. Největší hospodářský výsledek plyne z vydavatelské 

činnosti. Celkový hospodářský výsledek činí 54 542 Kč. 

 

7. Ing. Mgr. Kosturová informovala, že celkový hospodářský výsledek školy činí 89 223 Kč. Bude 

navrženo, aby tato částka byla převedena do rezervního fondu. Hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti je zlepšen o HV z doplňkové činnosti. 

 

8. Celkově škola hospodaří s majetkem v hodnotě cca 94 miliónů korun. Do tohoto majetku nově 

přibylo hřiště v hodnotě 3 787 693 Kč. Z kapitoly péče o majetek vyplývá, že škola v roce 2021 

vložila do oprava cca 1 800 000 Kč, na obnovu výpočetní techniky pak 716 015 Kč. 

 

9. Poskytnuté informace se také týkaly čerpání fondu FKSP. Z tohoto fondu bylo čerpáno 

665 392 Kč. 

 

10. Poslední informace sdělené Ing. Mgr. Kosturovou se týkaly výsledků kontrol. V roce 2021 žádná 

kontrola neproběhla. Dále bylo sděleno, jak je naplňován povinný podíl zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Škola by měla zaměstnávat 2,71 osob. Toto naplňuj tak, že zaměstnává 

jednu osobu na poloviční úvazek. Zbývající část je naplňována tzv. náhradním plněním – tedy 

jsou odebírány výrobky a služby. 

 

11. Závodní stravování je zajištěno soukromou stravovací službou manželů Boháčových. Část 

zaměstnanců pak zvolila stravenkový paušál. 

 

Informace ředitelky školy 

1. Ředitelka školy podala informace ke krajskému projetu financovanému z EU – „Odborné, 

kariérové a polytechnické vzdělávání“. Tento projekt zahrnuje dvě oblasti: 

a. Podpora podnikavosti a kreativity žáků – cílem je přenos zkušeností do jiných typů škol 

– gymnázia a základní školy. Obchodní akademie spolupracuje s 5 školami. Žáci 

vytvořili fiktivní firmy, které budou prezentovat na Veletrhu příležitostí, který se 

uskuteční 24. března na Černé louce v Ostravě. Tohoto veletrhu se zúčastní také 

zástupci ze Slovenska a Polska. 

b. Polytechnické vzdělávání – jeho součástí je také finanční gramotnost, kdy škola získala 

diamantový certifikát. Dále se také škola v rámci této části bude věnovat badatelské 

činnosti v oblasti přírodní věd. Také budou osloveny s žádostí o spolupráci další školy. 

 

2. Obchodní akademii se podařilo zařadit mezi přidružené školy UNESCO (v České republice je 

zařazeno 55 škol). Obchodní akademie je také zapojena do projektu „Světová škola“. 



 

3. Současná situace 

 

Je nutné zprovoznit domov mládeže, který cca 2 roky nebyl používán. Jeho kapacita bude 

využita pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Od 15. 3. bude nejprve ubytováno 35 osob, 

následně dalších 35 osob. S tímto požadavkem vzniká potřeba nákupu vybavení, zajištění 

stravy. Ze strany zřizovatele bohužel zatím nebyly poskytnuty podrobnější informace. 

 

 

Informace o činnosti vyšší odborné školy 

1. Ing. Eva Zátopková informovala o spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA a zapojení 

studentů do činnosti Krajského koordinačního centra na Černé louce.  V současnosti je 

zapojeno 33 studentů. Škola dále byla oslovena organizací MOMENT, aby se zapojila do sbírky 

ošacení a potřeb pro uprchlíky. 

 

2. Ing. Eva Zátopková dále informovala o počtech studentů VOŠS a náboru pro příští školní pro a 

uskutečněné mezinárodní odborné konferenci. Na Vyšší odborné škole dne 10. března 

proběhla mezinárodní odborná konference s názvem „Zpátky do života“, která se uskutečnila 

pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného. 

Konference byla financována z individuální dotace poskytnuté Krajským úřadem MSK a ze 

spolku Pro školu při OA a VOŠS. Konference byla organizována ve spolupráci s organizací 

Renarkon, o. p. s. Mgr. Lenobelová doplnila informace o obsahu konference. Byly např. 

předneseny příspěvky o projektu Otevřená věznice Jiřice, Mgr. Štímelová ze Slovenska 

představila práci v resocializačním centru FILIUS PAUL. Proběhlo také on-line spojení 

s dobrovolníky z Chorvatské Červeného kříže Makarska. Jeden z nich odpovídal na položené 

otázky týkající se tématu. Rozhovor a diskusi v anglickém jazyce vedla Mgr. Michaela Holaňová. 

Diskuse, různé 

Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava, vyslovil poděkování za spolupráci v rámci odborné praxe a 

za účast na Tříkrálové sbírce. Činnost studentů vyšší odborné školy v rámci odborné praxe považuje za 

velmi přínosnou. Ředitel Charity Ostrava informoval také o nelehké situaci spojené s problematikou 

uprchlíků z Ukrajiny. 

Ing. Eva Zátopková poděkovala Charitě Ostrava za partnerství a spolupráci a popřála vše dobré ke 

Světovému dni sociální práce, který letos připadl na 15. březen 2022. 

Prof. Ing. Renáta Hótová oslovila vedení školy s žádostí uskutečnění náborového dne. Slíbila také 

spolupracovat se školou v rámci uskutečnění odborných praxí žáků obchodní akademie. 

 


