
 
 
 
 
 
 
 

Škola = Karlínská obchodní akademie 
Adresa = Kollárova 271/5, 186 00 Praha 8 – Karlín 
Kancelář = +420 222 333 311 
Web = www.kollarovka.cz 
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Zápis se schůzky hlavního výboru SPOA 

Dne 22. 11. 2022 

 

Přítomni: - dle prezenční listiny 

  - ředitel KOA a místopředseda HV SPOA Mgr. Petr Žák 

- statutární zástupce Mgr. Zuzana Šemberová 

 

Ředitel školy informoval rodiče o následujících bodech: 

1) Personální změny v ped. sboru (změna na pozici učitele matematiky – ukončen pra-

covní poměr Ing. M. H., úvazek převzal p. M. V. do konce 1. pololetí celý, od 2. polo-

letí bude přijat další vyučující MAT a úvazek se rozdělí na 2 částečné úvazky) 

2) Úspěchy školy – adaptační kurz 1. ročníků; účetní hra; zefektivnění externí komuni-

kace (FB, Instagram, web školy); posun ve výuce předmětu PRP; posun v uplatňo-

vání formativního hodnocení – zavedení bodového hodnocení v předmětech INT, 

PRP; řada zajímavých akcí po žáky – výuka mimo lavice; Erasmus+ - studentská stáž 

ve Španělsku; vzdělávání ped. sboru – formativní hodnocení – 2. část. 

3) Pokračující rekonstrukce školy – nová fasáda, nová okna, nově vybavené chodby ná-

bytkem, rekonstrukce kabinetu cizích jazyků. Plán rekonstrukcí na kalendářní rok 

2023: příprava projektu na rekonstrukci toalet, přesun počítačových učeben za úče-

lem uvolnění velkých učeben pro kmenové třídy, rekonstrukce knihovny. 

4) Přijímací řízení: šk. rok 2022/23 :4 třídy (2xAPE, 1xCR, 1xFF), celkem 120 žáků, šk. 

rok 2023/24 plán: 5 tříd (2xAPE, 2xCR, 1xFF) celkem 140 žáků 

5) Plánované akce: maturitní ples – 24. 2. 2022, lyžařské kurzy (ČR, Rakousko, zájezd 

do Anglie) 

6) Příspěvky do SPOA: Stav účtu SPOA k 22. 11. 2022 je 433.137 Kč. HV SPOA rozho-

duje o přerozdělování finančních prostředků SPOA formou hlasování. HV SPOA roz-

hodl o navýšení příspěvků na imatrikulaci 1. ročníků (3.000 Kč/třída), maturitním roč-

níkům (8.000 Kč/třída), příspěvek na předmět Projektové práce 20.000 Kč. Dále HV 

SPOA odsouhlasil návrh přidělení 20.000 Kč na odměny pro žáky a 10.000 Kč na 

podporu sociálně znevýhodněných žáků. Všechny částky byly schváleny všemi hlasy 

přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

7) Diskuse  

Zapsala: Zuzana Šemberová   


