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Zápis č. 1/2020 

ze zasedání školské rady Obchodní akademie - Heroldovy sady 1 

konaného dne 30. 9. 2020 

 

Místo jednání: kancelář ředitele školy, Heroldovy sady 1, Praha 

Přítomni: Ivana Nepovímová (předsedkyně ŠR), Jan Hůla, Vít Kohout, Petr Klín-

ský, Ondřej Růžička 

Omluveni: Jakub Šimánek 

Přizváni: Richard Žert – ředitel školy 

Zahájení jednání:       15:00 

 

Program jednání: 

1. Organizační záležitosti 

2. Volba předsedy ŠR 

3. Projednání změn školního řádu a pravidel hodnocení na šk. rok. 2020/2021 

4. Projednání výroční zprávy za šk. rok 2019/2020 

5. Další podrobnosti k distanční výuce 

6. Různé 

 

1. Organizační záležitosti 

Nikdo z členů ŠR neobdržel žádné podněty k řešení. Ředitel školy poskytl na jednání dle pře-

dem předsedkyní ŠR avizovaného a na jednání odsouhlaseného programu k prostudování 

podklady v elektronické verzi. Tímto způsobem bylo možné fakticky zkrátit vlastní čas pre-

zenční schůzky.  

 

2. Volba předsedy ŠR 

Předsedkyně ŠR vzhledem ke svému končícímu členství ve ŠR dne 13. 11. 2020 iniciovala vol-

bu nového předsedy ŠR. Jednomyslně byl zvolen Jan Hůla znalý místních podmínek, který tak 

přebírá funkci od zmíněného data. MHMP jmenoval s účinností od 1. 12. 2020 za zřizovatele 

nového člena ŠR, a to Mgr. Danu Katharinu Vaškovou.  

 

 

 

http://www.heroldovysady.cz/
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3. Projednání změn školního řádu a pravidel hodnocení na šk. rok 2020/2021 

ŠR projednala dílčí změny ve školním řádu, které ještě opakovaně okomentoval ředitel školy. 

Do dokumentu byla zapracována stručná informace ve smyslu, že pokyny a doporučení 

k distanční výuce vydává ředitel školy a zveřejňuje je na dostupném místě (webové stránky 

školy). Předsedkyně ŠR navrhla vysvětlení zkratek vyučovaných předmětů v souvislosti 

s podmínkami pro hodnocení tak, aby byly lépe srozumitelné pro rodiče a laickou veřejnost. 

Následně byl školní řád jednohlasně odsouhlasen. 

 

4. Projednání výroční zprávy za šk. rok 2019/2020 

Školská rada vzala na vědomí informace z výroční zprávy bez připomínek. Byly prodiskutová-

ny zejména výsledky přijímacích a maturitní zkoušek, nižší návratnost dotazníků absolventů 

školy k jejich dalšímu profesnímu  směřování, projektová činnost, proběhlá školení v rámci 

DVPP, aktivity žáků včetně soutěží plánované a fakticky realizované, zapojení odborníků 

z praxe do výuky, opravy a rekonstrukce a přehled o hospodaření školy. ŠR posléze výroční 

zprávu jednomyslně schválila. 

 

5. Další podrobnosti k distanční výuce 

Ředitel školy informoval o průběhu distanční výuky ve druhém pololetí minulého školního 

roku, problémech se zrušenými nebo posunutými akcemi mimo ČR, využívání on-line propo-

jování se žáky a přípravách na nadcházející nařízenou distanční výuku. Byly diskutovány klady 

a zápory takového způsobu vzdělávání a možnosti řešení absence studentů při výuce na dál-

ku.  

 

6. Různé V kategorii různé nebyly vzneseny žádné podněty. 

Předsedkyně ŠR v 16.20 ukončila 1. zasedání školské rady Obchodní akademie Heroldovy 

sady 1 v roce 2020 a poděkovala všem členům za spolupráci a podporu.  Do konce kalendář-

ního roku je nutné svolat ještě jedno jednání ŠR již ze strany nově zvoleného předsedy 

(v termínu od 1. 12. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heroldovysady.cz/


 

Obchodní akademie • Heroldovy sady 1 •101 OO • PRAHA 10 • IČ: 61385387 • IZO: 000638510 Tel.: 271 742 313  
Fax: 271 741 593 • E-mail: skola@heroldovysady.cz • www.heroldovysady.cz 

 
3 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Ivana Nepovímová 

předsedkyně školské rady OA Heroldovy sady 1 

 

 

……………………………………………………… 

Jan Hůla  

zapisovatel, člen ŠR OA Heroldovy sady 1 
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