
Zápis ze zasedání obou školských rad při Obchodní akademii a VOŠS, Karasova 16, Ostrava – 
Mariánské Hory konané 11. 10. 2022 

Přítomni: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Bc. Martin Pražák, Mgr. Lenka Waszutová, Mgr. Soňa 
Lenobelová, Ing. Magda Březná, Mgr. Zdeňka Zamazalová, Rostislav Swiatek, Matěj Frňka, Klára 
Cigánková, Vendula Klusková 

Omluveni: prof. Ing. Renáta Hótová, Dr., Mgr. Karla Končeková Kvardová 

Hosté: PaedDr. Libor Lenčo, Mgr. Bc. Viktor Csölle, Ing. Mgr. Radmila Kosturová, Ing. Eva Zátopková 

Program: projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021-2022 

1) Předsedkyně školské rady Mgr. Zamazalová představila nové členy – 26. 9. byl zvolen do 
školské rady při OA pan Rostislav Swiatek za rodiče nezletilých žáků a 5. 10. byl zvolen Matěj 
Frňka za zletilé žáky. Zároveň byl členům obou školských rad představen nový ředitel obou 
škol – PaedDr. Libor Lenčo. 

2) Ing. Mgr. Kosturová informovala o studijních oborech, o personálním zajištění, ve škole 
působí 56 učitelů a 20 nepedagogických pracovníků. 

3) Mgr. Bc. Csölle hovořil o přijímacím řízení, bylo podáno 316 přihlášek, 120 žáků bylo přijato 
už na konci června, v současné době studuje na OA 449 žáků. Mgr. Csölle seznámil s výsledky 
vzdělávání za 1. pololetí – průměrná známka školy byla 1, 983, ve 2. pololetí mírné zhoršení - 
2, 072.  

4) Ing. Zátopková informovala o studijních oborech – obor sociální práce má akreditaci do 31. 8. 
2028, obor sociální pedagogika do 31. 8. 2024. K 31. 10. 2021 na VOŠS studovalo 304 
studentů. V současné době po 4. kole přijímacího řízení počet studentů na VOŠS je 272, 
kombinované studium letos nebylo otevřeno. 
71 studentů přistoupilo k absolutoriu, z toho 34 prospělo s vyznamenáním, 24 studentů 
pracuje v oboru, 5 při zaměstnání pokračují ve studiu, nikdo není hlášen na úřadu práce. 
Škola má 800 kontaktů na praxi, nejvýznamnější partneři Charita Ostrava a Slezská diakonie. 
Ing. Zátopková informovala o aktivitách VOŠS – výjezd do Chorvatska, projektové dny, 
Evropský den jazyků, pořádání výstav, překladatelských soutěží v jazyce anglickém i ruském. 
Pořádání sbírek pro potravinovou banku, Bílá pastelka 42 282 Kč, Tříkrálová sbírka vynesla 
výtěžek 12 627 Kč., Vánoční dárek aj. Odborná konference se konala na téma Zpátky do 
života, workshop Bazální stimulace, Erasmus – Polsko, Slovensko, Práce v KACPU. 

5) Ing. Kosturová seznámila členy školských rad s uplatněním absolventů na OA – nejvíce žáků 
pokračuje ve studiu na VŠB – TU, ale absolventi studují také humanitní obory. 
Ing. Kosturová hovořila o prevenci sociálně patologických jevů, o vzdělávání pedagogických i 
nepedagogických pracovníků, o aktivitách OA a prezentaci na veřejnosti, o cizojazyčném 
vzdělávání žáků, o výuce k podnikání a podnikavosti, o environmentální výchově a vzdělávání, 
o projektu Dofe. Škola je členem sítě přidružených škol UNESCO a členem projektu Světová 
škola. 
V minulém školním roce 2021- 2022 neproběhla žádná kontrola české školní inspekce. 
Ing. Kosturová informovala o projektech školy, o zapojení do Šablon II., v současné době se 
připravují Šablony III., pokračuje Erasmus +, OKAP, rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky. 
Škola má celou řadu partnerů – např. Spolek učitelů pro rozvoj klávesnicové gramotnosti aj. 
Členové obou školských rad se seznámili s přílohami Výroční zprávy – výsledky maturit. 

6) Hlasování – Výroční zpráva o činnosti školy 2021-2022 byla jednomyslně schválena. 

 



7) Diskuse – 
Doc. Ing. Tuleja vznesl dotaz, zda existuje kritická hranice počtu studentů na VOŠS?  Ředitel 
školy PaedDr. Lenčo odpověděl, že je snaha VOŠS udržet, škola má již 60letou tradici, ale je 
možné v budoucnosti sestěhování obou škol do jednoho objektu, kritická hranice by byla 190 
studentů. 
Bc. Pražák poděkoval za spolupráci s VOŠS, hovořil o připravovaném zákonu o sociálních 
službách, současné personální standarty jsou špatně nastavené, je třeba zvýšit prestiž 
sociálních pracovníků. 
Mgr. Waszutová ze Slezské diakonie rovněž podpořila důležitost VOŠS. 
PaedDr. Lenčo pozval členy obou školských rad na připravovaný ples 25. 2. 2023. 
Mgr. Zamazalová poděkovala členům školské rady při OA za elektronické schválení 3 
dokumentů k 31. 8. 2022, aby s nimi mohli být žáci seznámeni již 1. 9. Došlo ke změně 
ředitele školy, ve školním řádu bylo upraveno slovní spojení ohledně „návykových látek“ dle 
metodického pokynu MŠMT, změna ohledně „dostatečného předstihu“ uvolňování z výuky a 
příloha školního řádu byla upravena dle rozložení souvislé 4týdenní praxe OA a EL. 
 
 
Zapsala: Mgr. Zdeňka Zamazalová, předsedkyně školské rady při OA, 11. 10. 2022 


