Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Zápis z hlasování školské rady VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf,
Bratislavská 2166, příspěvková organizace ze dne 24. 10. 2017
ve věci schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
Původně byla svolána schůzka na 24. 10. 2017, zasedací místnost Mariánská 1100
na 14:00 hodin s tím, že mají členové dát vědět, zda se zúčastní, abychom byli
usnášeníschopní, a které hosty chtějí přizvat.
Pozvánka byla všem členům zaslána 15. 10. 2017 i s elektronickou podobou
výroční zprávy 2016/2017 v předstihu, aby si ji mohli prostudovat.
19. 10. 2017 byl zaslán nový pokyn:
Vážení členové školské rady, dne 15. 10. 2017 jsem Vám poslala k prostudování
výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017 s tím, že bychom se sešli dne 24. 10.
2017 v 14:00 hod v zasedací místnosti Mariánská 1100, Varnsdorf. Současně jsem
Vás žádala o potvrzení účasti, abychom věděli, zda budeme usnášeníschopní.
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni mi potvrdily účast jen dvě členky, tak v tomto
případě je možné hlasovat per rollam.
Hlasování per rollam se zúčastnili všichni členové ŠR:
Eva Zavrtálková, Ing. Ladislav Kučera, Ing. Stanislav Horáček, Mgr. et Mgr. Zdeňka
Vajsová, Ing. Bc. Petr Kotulič, Mgr. Lenka Jonová, Barbora Schmidtová, Miroslava
Šimková, Leona Jahnová
Hlasování per rollam:
Jsem pro schválení VZ 2016/2017 - 3
Jsem proti schválení VZ 2016/2017 - 0
Zdržuji se hlasování ve věci VZ 2016/2017 - 6
Výroční zpráva pro rok 2016/2017 nebyla schválena.

Členové ŠR shledali nedostatky, které nejsou v souladu s Vyhláškou č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy, § 7 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy.

a) údaje o vedení školy – rezignace Mgr. et Mgr. Zdeňky Vajsové na funkci zástupce
statutárního orgánu (dále jen „statutára“) byla písemně podána 22. 7. 2017 a doručena
doporučeně 24. 10. 2017 – uvést správně datum a napsat, že sama rezignovala na
funkci (důvody nemusí být uvedeny, i když byly k rezignaci připsány). Pan Aleš Kolátor
BA (Hons) nebyl jmenován „statutárem“ okamžitě, ale až v září 2017 na dotaz
zřizovatele – nelze antidatovat. Není uveden nástupce za Ing. Miloše Říhu, jenž byl
odvolán z funkce zástupce ředitele pro teoretickou výuku – pracoviště Bratislavská
k 30. 6. 2017. U pracovnic pro informace neúplné údaje. Ing. Rozborová ukončila
pracovní poměr, nahrazena paní Mgr. Čermákovou. Proč jsou jako pracovnice pro
informace určeny jen tři, když minimálně víme o pěti.
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků
závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií - údaje ohledně
absolutorií 2016/2017 neodpovídají realitě, tudíž budou i špatně zadány do
KEVISU pro potřeby OSMT ÚK. Další údaje o vzdělávání na VOŠ jsou chybné –
počty studijních skupin, praxe.
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů – nesouhlas s větou „Těžiště této
práce spočívá na školním psychologovi, který též vykonává práci výchovného
poradce a protidrogového preventisty, velmi dobře pracuje výchovná komise a je
zpracován školní plán prevence negativních jevů.“
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí nejsou úplné, chybí zápis zprávy z 16. – 18. 5. 2017
- doplnit, že zpráva ČŠI ze dne 3. – 6. 1. 2017 a 6. 2. 2017 nebyla předána
školské radě, byť byla prokazatelně ČŠI zaslána 13. 6. 2017 pro ŠR,
můžeme se domnívat, že úmyslně neboť jsem v červenci i v srpnu
vznesla dotaz k řediteli školy a ten tvrdil, že neví proč.
- Zpráva se k mým rukám dostala až po 3. 10. 2017 po dotazu na ČŠI (viz
odpověď ČŠI).
Vážená paní Vajsová,
pověřila jsem referentku našeho inspektorátu, aby Vám všechny výstupy zaslala
ještě jednou, ačkoliv prokazatelně byly odeslány vedoucí inspekčního týmu dne
13. 6. 2017.
Byl tam o něco další termín na vyřízení, protože ředitel školy podal připomínky
k inspekční zprávě a námitky proti protokolu. Vše dostanete i s naším vyřízením
připomínek a námitek.
Přeji pokud možno klidné dny
Ing. Varja Paučková
ředitelka Ústeckého inspektorátu

Ústecký inspektorát
Winstona Churchilla 6/1348, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 240 300
mobil: +420 607 005 320
www.csicr.cz
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
- aktualizovat partnerské školy
- zcela chybí údaje o spolupráci s odborovými organizacemi - doplnit
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V závěru VP vypustit předposlední odstavec:
Škola je v současné době stabilní organizací, která se zaměřuje především na kvalitu
vzdělávání žáků a studentů ve všech oborech vzdělání, které má akreditovány
v rejstříku škol.

Evidentně není vhodné tento odstavec psát na základě připomínek ŠR a nedostatků,
které nejsou v souladu s Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, § 7 Obsah
a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz výše rozpracováno).
Budou-li nedostatky výroční zprávy 2016/2017 odstraněny a dopracovány připomínky,
nebude, po opětovném předložení výroční zprávy členům školské rady, již nic bránit
k jejímu schválení. Naše námitky jsou opodstatněné a prokazatelné.

Zasláno:
řediteli školy Ing. Bc. Petru Jakubcovi
členům školské rady
náměstku hejtmana ÚK pro oblast školství Mgr. Bc. Petru Šmídovi
vedoucí odboru SMT Ing. Dagmar Waicové
zmocněnkyni ÚK Ing. Bc. Kláře Kyselovičové

Ve Varnsdorfu dne 24. 10. 2017

Zapsala:

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová
předsedkyně školské rady VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
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