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Zápis z 6. jednání ŠR zvolené na období 20182021 při Obchodní akademii, Střední odborné škole 

knihovnické a Vyšší odborné škole Brno, příspěvková organizace  

konané 6. června 2019 v 15:30 h v budově Kotlářská 9 

 

Přítomni: 

Ing. Petr Pfléger 

Mgr. Lenka Bukovská 

Andrea Wenzlovská 

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 

Ondřej Lukas 

Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková 

 

Omluveni: 

- 

 

Nepřítomni: 

Bc. Michal Doležel 

Natálie Bezvodová 

 

Host: 

Od 16 h Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel školy 

 

 

Program jednání: 

1. Projekt přesunu VOŠ z budovy Pionýrská do budovy Kotlářská – ředitel školy je přizván jako host na 

16 h 

2. Výsledky maturit 

3. Přehled hospodaření za rok 2018 

4. Různé 

Školská rada je usnášeníschopná dle čl. 6 Jednacího řádu – usnáší se většinou přítomných členů. 

Program jednání ŠR byl schválen. 

Hlasování: 7 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel) 
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1. Projekt přesunu VOŠ z budovy Pionýrská do budovy Kotlářská  

 

a) Předsedkyně ŠR seznámila členy ŠR s vývojem situace 

 viz zaslaný zápis z 5. jednání ŠR na e-mail 

 písemná žádost o osobní jednání s radní JUDr. Pejchalovou (zaslána 27. 5. 2019) a přiloženo 

usnesení z jednání ŠR ze dne 23. 5. 2019 

 e-mailová žádost o osobní jednání s vedoucí odboru školství (zasláno 27.5.209) a přiloženo usnesení 

z jednání ŠR ze dne 23. 5. 2019, návrh jednání na 20. 6. 2019 ve 14 h 

Předložené podklady k jednání ŠR 

 PROJEKT – přesunu Vyšší odborné školy z budovy Pionýrská 23 do budovy Kotlářská 9 

 Optimalizační projekt (počítá s výukou v obou stávajících budovách, cílový stav po redukci výkonů je 

k 1. 9. 2015. V obou budovách školy bude i nadále provozována školní jídelna/výdejna) 

 

b) Projednání Projektu přesunu VOŠ z budovy Pionýrská do budovy Kotlářská – od 16 h  

 ředitel školy představil Projekt přesunu, který zaslal členům ŠR na e-mail 

Otázky členů ŠR k důvodům přesunu: 

 žádost o doložení inspekční zprávy z hygieny  

 předložení kapacitních možností budovy Kotlářská 

 ekonomická stránka projektu 

 personální aspekty, produktivita zaměstnanců 

 analýza úbytku studentů  

 financování školy  

 

 

2. Výsledky maturit 

o úspěšnost u státní části maturitní zkoušky 

 

3. Hospodaření školy 

o diskuze o hospodaření školy v návaznosti na rozpočet školy 

 
4. RŮZNÉ 

 další jednání školské rady je pouze pro členy školské rady 
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5. USNESENÍ – podpisy jednotlivých členů ŠR 

 
1. ŠR z prezentace projektu ředitele školy konstatuje, že nebyl dostatečně zdůvodněn. 

 

 

2. ŠR navrhuje doplnit Projekt o kapacitu učeben dle rozvrhů, o hygienickou zprávu a ekonomické 

zdůvodnění projektu. 

 

3. ŠR podává podnět, aby ředitel školy dal do souladu nájemní smlouvu se Školským komplexem, 

poněvadž neodpovídá skutečným pronajatým prostorám. V současné době je v řešení. 

 

4. ŠR konstatuje, že z předloženého Projektu Přesunu Vyšší odborné školy z budovy Pionýrská 23 do 

budovy Kotlářská 9 (2019-2020) nevyplývá ekonomický přínos vzniklý přesunem VOŠ do budovy 

Kotlářská 9 a dostatečné zabezpečení podmínek ke vzdělávání. 

 

5. ŠR rada nedostala podklady k dalšímu využití budovy Pionýrská a žádá o předložení tohoto využití, 

které chybí v projektu. 

 

Hlasování: 5 (pro) - 0 (proti) – 2 (zdržel)  
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6. V souladu s platným školským zákonem předkládám členům školské rady ke zvážení podat návrh 

na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.  

 

Stávající ředitel, který je v posledním roce svého funkčního období má možnost se do výběrového 

řízení přihlásit. 

 

Návrh je v souladu s § 168 odst. 1 písm i) zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění. 

 

Důvody: 

 Nové možnosti a podněty pro další rozvoj školy a nové formy vzdělávání, poněvadž dosud 

ředitel školy nepředložil vizi školy 

 Transparentnost nájemních smluv a hlubší ekonomická analýza 

 Personální audit 

 Zlepšení komunikace 

 

Diskuze k návrhu předsedkyně. 

Po diskuzi navrhla předsedkyně ŠR tajné hlasování, hlasovací lístky jsou připraveny se zněním: 

HLASOVACÍ LÍSTEK 6. 6. 2019 – pro členy školské rady zvolené na období 2018-2020 

 

Školská rada podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy v souladu se § 168 odst. 1 písm i) zákona č. 

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v aktuálním znění. 

 

Zakroužkujte 

 

 

SOUHLASÍM        NESOUHLASÍM 

 

Zápis z tajného hlasování: 

 vydáno 7 hlasovacích lístků 

 výsledky tajného hlasování – přepočet hlasů provedla Mgr. Bukovská a Ing. Pfléger. 

souhlasím  4 hlasy 

nesouhlasím 2 hlasy 

1 prázdný lístek 

Návrh na vyhlášení konkurzu ředitele školy bude předán vedoucí odboru školství JUDr. Polákové dne 

20.6.2019 na dohodnutém jednání. 

 

 

Zapsala: Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně ŠR 

Ověřovatel zápisu: Ing. Radim Polášek, Ph.D., místopředseda ŠR 


