
Zápis z jednání školské rady 

při Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole 
s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 

se sídlem: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové 
___________________________________________________________________ 
Školská rada zřízená dne 1. 1. 2006 usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

ze dne 26. 10. 2005 
 
Přítomní: 
M. Slánská Kalhousová, E. Seifert, M. Řada, M. Tajchmanová. 
Jako host: J. Vitvarová, ředitelka školy 
Omluveni: J. Říha 
 
1. Schválení způsobu komunikace, schválení programu schůze. 
Schůzka probíhala formou on-line konference v prostředí Zoom, schůzku moderovala 
M. Slánská Kalhousová. Připojili se: E. Seifert, M. Tajchmanová, J.  Vitvarová, M. Řada. 
Školská rada schválila program schůze. 
 
2. Návrh maturitních předmětů pro rok 2021/22 (dokončení diskuse z listopadové 
schůze – bod 4 – ukončování studia na EL) 
Definitivní podoba návrhu maturitních předmětů pro školní rok 2021/2022 bude standardně 
vyhlášena v září 2021. Paní ředitelka si mezitím udělala průzkum zájmu o jednotlivé 
předměty profilové maturitní zkoušky  u žáků třídy 3. EL, bude se snažit vyhovět zájmu žáků. 
Je třeba brát ohled i na aktuální provozní možnosti školy a na platné zákony a vyhlášky 
týkající se maturity. 
 
Paní Tajchmanová jako rodič je velice spokojená s  nabídkou maturitních předmětů. 
 
3. Projednání výroční zprávy o hospodaření 
ŠR projednala výroční zprávu o hospodaření, kterou členové již dříve získali v elektronické 
podobě. 

 
4. Zpráva ředitelky školy o distanční výuce, přijímacích a maturitních zkouškách 2021 

Co se týče kompetencí ŠR, není ohledně distanční výuky co řešit. Individuální problémy řeší 
paní ředitelka jednotlivě s rodiči či učiteli. Paní Tajchmanová z pohledu rodiče je s distanční 
výukou nadmíru spokojena s porovnáním distanční výuky u svých dalších dětí na jiných 
školách .  
 
5. Přijímací zkoušky 
Paní ředitelka nás seznámila s průběhem přijímacího řízení na školní rok 2021/2022. O školu 
je velký zájem.  Bez potíží budou naplněny všechny obory. Lze předpokládat, že budou 
přijatí velmi šikovní uchazeči, např. z 30 přijatých na Ekonomické lyceum jich 25 má samé 1.  
 
6.  V jakém poměru volili studenti OAHK možnost vynechat ústní maturitní zkoušku 
z českého jazyka a z cizího jazyka oproti těm, kteří budou skládat celou maturitu jako 
v minulých letech? 
V letošním roce má škola 137 maturantů, z toho 

 82 je přihlášeno na Aj (cca 60 procent) 

 65 je přihlášeno na Čj (cca 48 procent) 
 
Žáci se však mohou omluvit (i na poslední chvíli), mají možnost odkladu a stejně maturitní 
vysvědčení obdrží, čili skutečný počet maturujících z ČJ a AJ se ukáže až v průběhu maturit. 
 
 



 
7. Příprava voleb do ŠR 
Zřizovatel školám doporučil konat volby do ŠR v měsíci září tak, aby volili žáci a zákonní 
zástupci nezletilých žáků, kteří budou v příštím školním roce školu navštěvovat. V  srpnu 
budou vyhlášeny volby, aby mohly proběhnout v polovině září. 
 
8. Změna v ŠVP. Jaké změny se plánují? 
Práce na aktualizaci ŠVP začnou v září 2021. Změny ŠVP proběhnou ve 2 vlnách: 

 Aktualizace ŠVP  

 do září 2022 musí být připraveno pro 1. ročník. Nemělo by to zasáhnout 
současné žáky.  

 Změny se týkají odborné složky vzdělávání a organizace maturity. 

 Změny jsou výrazné, co se týče textu a nových pojmů, ale z hlediska dopadu 
na výuku nejsou tak významné. 

 Maturita je popsána v zákoně – matematika není povinná a část Čj a Aj 
přechází do školní (profilové) části.  

 V profilové maturitě ředitelka nabídku přizpůsobí zájmu žáků. Je třeba vybrat 
vše tak, aby žáci mohli být úspěšní. 

 Revize ŠVP  

 velká změna, mění se hodinové dotace jednotlivým oblastem vzdělávání 

 bude začleněno informatické vzdělávání, 

 jiné oblasti vzdělávání budou v hodinové dotaci i rozsahu kompetencí 
pokráceny. 

 
 
9. Poděkování 
Na závěr schůze proběhlo vzájemné poděkování jednotlivých členů ŠR  a paní ředitelky za 
jejich aktivitu a práci v uplynulém volebním období. 
 
V Hradci Králové dne 26. 5. 2021 
 
 
Předseda školské rady:  

Člen školské rady: 


