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Zápis z mimořádné schůze školské rady VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, 
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace ze dne 

20. 09. 2017 
 
 
Místo a čas konání: Střelecká 1800, Varnsdorf (budova VOŠ a GV), učebna VOŠ2 
od 15:00 hod. 
 
Přítomni:  
Eva Zavrtálková, Ing. Ladislav Kučera, Ing. Stanislav Horáček (15:10 hod.), 
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová, Ing. Bc. Petr Kotulič, Mgr. Lenka Jonová, Barbora 
Schmidtová, Miroslava Šimková, Leona Jahnová   
 
Školská rada se sešla v plném počtu členů a je usnášeníschopná. Jednání začalo 
v 15:05 hod. a skončilo 18:25 hod..  
 
Program: 
 

1. Aktualizace jednacího řádu (doplnění o hlasování per rollam) 
HLASOVÁNÍ 

2. Vývoj počtu žáků a studentů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf od roku 
2012 – 2017 

3. Seznámení s projektem VOV, který měl vést ke stabilizaci VOŠ v systému 
školství – stížnosti na ÚK a Školskou radu 

4. Seznámení se stížnostmi stávajících zaměstnanců školy, i zaměstnanců, 
kteří byli pro nadbytečnost propuštěni, nebo se jim tak znepříjemnili 
pracovní podmínky, že raději odešli sami.  
HLASOVÁNÍ 

5. Různé (nezazněly již další podněty) 
 
Jednání: 
 

1. Aktualizace jednacího řádu o bod i) a hlasování per rollam /řádně vysvětleno  
Usnesení:  

a) Jednací řád se doplňuje Čl. 7 o bod i) podává návrh na vyhlášení 
konkurzu na ředitele školy, i když je to v zákoně 

b) Čl. 11 se mění na  hlasování členů školské rady je možné i per rollam 
v nezbytných případech 

c) Čl. 12 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem s přijatými doplňky 
20. 9. 2017   

Hlasování 
Výsledky hlasování: pro 9; proti 0; zdržel/a se 0 
Usnesení bylo jednomyslně přijato 

2. Vývoj počtu žáků a studentů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf od roku 2012 
– 2017 (vzato na vědomí) 

3. Seznámení s projektem VOV, který měl vést ke stabilizaci VOŠ v systému 
školství – stížnosti na ÚK (vzato na vědomí) 
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4. Prezentace stávajících zaměstnanců školy, i zaměstnanců, kteří byli pro 
nadbytečnost propuštěni, nebo se jim tak znepříjemnily pracovní podmínky, že 
raději odešli sami 12 + Návrh od stávajících zaměstnanců školy na odvolání 
Ing. Bc. Petra Jakubce z funkce ředitele školy VOŠ. SPŠ, SOŠS a CR, 
Bratislavská 2166, p. o., jenž vzešel z vlastní iniciativy pedagogů 
a s odůvodněními a s 32 podpisy 
Usnesení: 

Školská rada dle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů, dle § 168, odst. 1. písmene h) podává podnět 
zřizovateli na odvolání ředitele školy ing. Bc. Petra Jakubce a dle písmene 
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. 
 
Důvody: 

1. Manažerské selhání v řízení sloučených škol po optimalizaci 
2. Porušování školského zákona, hlavně §164 a § 165  
3. Porušování zákona o pedagogických pracovnících (preference 

nekvalifikovaných pedagogů před kvalifikovanými) 
4. Nesnesitelné klima na pracovišti 
5. Zmatky v organizaci školního roku (např. s rozvrhem, přechody mezi 

budovami apod.) 
6. Filtrace informací a neinformování ŠR  v rozporu s § 168 školského zákona 
7. Stížnost odborové organizace na ředitele školy pro porušování zákoníku 

práce (snižování osobních příplatků bez písemného zdůvodnění, 
neoprávněné výpovědi zaměstnancům, porušování kolektivní smlouvy 
a zákona o pedagogických pracovnících apod.) 

8. Stížnosti zaměstnanců školy, podání dvou žalob na ředitele školy 
předsedou odborové organizace a stížnosti 

9. Úroveň znalostí žáků u maturitních zkoušek 
10. Katastrofální propad zájmu žáků ZŠ o studium na škole (cca 600 za období 

posledních šesti let) 
11. Katastrofální propad zájmu žáků SŠ o studium na VOŠ (z cca 380 na 260) 
12. Zvýšení provozních i mzdových na žáka o 50% proti roku 2011 

Hlasování 
Výsledky hlasování: pro 6; proti 3; zdržel/a se 0 
Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou a je platné 

 
Ve Varnsdorfu dne 20. 9. 2017 
  
 
Zapsala:              Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová 

předsedkyně školské rady VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR 
 


