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Školská rada zvolená na období 2018−2021 

při Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole Brno, příspěvková 

organizace  

 

Zápis z 5. jednání ŠR konané 23. května 2019, v budově Kotlářská 9 

 

 

Usnesení Školské rady 

• Ředitel školy se omluvil z jednání, neúčastí na jednání školské rady (dle § 167 odst. 7 školského zákona) 

odmítl záměr sestěhování projednat se Školskou radou 

• Školská rada shledala na základě prezentace ředitele ze dne 3. 4. 2019 záměr sestěhování jako nepřipravený 

a neodůvodněný 

• Školská rada předkládá zřizovateli žádost o zastavení stěhování do doby, než budou připraveny podmínky, 

např. výměna oken, další podmínky pro vzdělávání 

• Školská rada žádá zřizovatele o podklady/projekt sestěhování VOŠ z budovy Pionýrská do budovy 

Kotlářská, které vedení školy předalo na odbor školství 

Hlasování: 4 (pro) - 1 (proti) – 0 (zdržel) 

 

 

Program jednání 

1. Záměr sestěhování VOŠ z budovy Pionýrská do budovy Kotlářská 

2. Různé 

Přítomni: 

Ing. Jarmila Hnidáková Pecková 

Ing. Radim Polášek, Ph.D. 

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 

Mgr. Lenka Bukovská 

Ondřej Lukas, o 20 minut zpoždění 

 

Omluveni: 

Ing. Petr Pfléger  

Bc. Michal Doležel 

Natálie Bezvodová 

Andrea Wenzlovská 

 

 

Dle čl. 6 jednacího řádu se Školská rada usnáší většinou přítomných členů. 
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K 1 bodu programu 

 

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce se nezúčastnili zasedání školské rady na vyzvání předsedkyně. 

Na žádost předsedkyně školské rady ředitel školy oznámil, že nemůže školské radě předložit relevantní 

podklady sestěhování a čeká na výsledky kontrol, které neinicioval před započetím. 

 

Důvod ke svolání jednání školské rady 

 

• 3.4.2019 během 15minutové provozní porady ředitel školy oznámil záměr sestěhování (předložena 

prezentace členům Školské rady) 

• bez prostoru na diskuzi nebo předchozího projednávání, v prezentaci sdělil, že záměr projedná se ŠR, 

studentskou radou a odbory 

• následovala studentská rada 11.4.2019, kde ředitel školy oznámil záměr, zástupci studentské rady předložili 

stanovisko studentů  

• následně studenti VOŠ a učitelé vyjádřili svůj nesouhlas Peticí v listinné podobě, kterou podepsalo 312 lidí, 

která byla předána zřizovateli  

• následně se připojili elektronickou peticí absolventi a rodiče, v online verzi se k petici připojilo cca 740 lidí, 

taktéž byla předána zřizovateli 

• Petici projednala Rada JMK a dala vyjádření, přičemž s argumenty Petice se má vypořádat vedení školy 

a má informovat Petiční výbor (předloženo vyjádření Rady JMK členům ŠR) 

• jeden z argumentů Petice je předložení relevantního projektu, který dosud nikomu nebyl předložen 

 

• další argumenty členů Školské rady 

o ředitel školy v posledním roce svého funkčního období přistupuje k tak razantní změně, která je 

nevratná a nepřináší vzdělávacímu procesu žádný užitek naopak 

o sestěhováním škol do jedné budovy se zamezí dalšímu možnému rozvoji školy, dle vyjádření 

v odpovědi na Petici je konstatováno, že demografický vývoj brněnské aglomerace má progresivní 

charakter 

o není jasné organizační zabezpečení, předpokládá se zhoršení rozvrhu pro studenty VOŠ, 

pravděpodobně výuka do pozdních hodin, tuto informaci sdělil ředitel školy na studentské radě 

11. 4. 2019 

o organizace výuky na VOŠ je odlišná 

o ŘŠ odmítl záměr sestěhování projednat se školskou radou 

o Dle sdělení nebylo stěhování JŠ dostatečně projednáno a řešeno   

 

 

 

 

Návrh termínu jednání 6. 6. 2019 v 15:30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, předsedkyně ŠR 

 

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


