Zápis ze zasedání školské rady, konaného dne 29. srpna 2013
přítomni: MUDr. V. Kalivodová, plk. A Maněna, Mgr. P. Šedivcová, Ing. Jan Sláma.
Omluven: K. Blažek; Neomluven: L. Seifert
Ředitelka školy Mgr. Jana Marešová uvítala přítomné a uvedla, že program jednání bude tak
jak byl stanoven zvacím dopisem ze dne 26. 7. 2013, pod č. j. P2013/83, s tím, že bod č. 5
(informace o stavu oprav školy v roce 2013 a plánovaných investicích na rok 2014), bude
zařazen na začátek jednání, po úvodu ředitelky školy. Po tomto bodu bude následovat
samostatné jednání členů školské rady.
1.) Úvodem ředitelka školy zmínila pravidla, jimiž se školské rady mají řídit, a které činnosti
jsou povinny vykonávat dle §§167 a 168 školského zákona.
Jedná se o následující body:
schvalování: řádů školy (školní řád, vnitřní řád internátu, vnitřní řád školního klubu) a
výročních zpráv
projednávání ŠVP a inspekčních zpráv ČŠI
právo účastnit se jednání o koncepčních záležitostech školy
Zdůraznila, že zápisy je nutno formulovat zcela přesně.
Zmínila, že každé zasedání školské rady by mělo být zcela transparentní a v této souvislosti
vytkla školské radě, že zápis a materiály z předchozího zasedání neobdržela včas.
Ing. Sláma vysvětlil důvod zpoždění. MUDr. V Kalivodová, která nebyla přítomna
předchozího zasedání, napadla jeho legitimitu. Z tohoto důvodu bylo se zveřejněním nutno
vyčkat a vyžádat si v této záležitosti právní názor MŠMT. Odpověď MŠMT odeslalo 15. 8. t. r.
Dále ředitelka školy informovala o změnách v řádech školy oproti znění dokumentů
přiložených ve zvacím dopise ze dne 26. 7. 2013 a o důvodech těchto změn.
2.) Ředitelka školy podala informaci o proběhlých opravách školy, zejména: vymalování
internátu - každý pavilon má vlastní barevné ladění, rekonstrukce čajových kuchyněk na DM,
výměna dlažby a jejího podloží u krytého hlavního vchodu do školní budovy (podklad byl již v
dezolátním stavu a docházelo k průsaku), čištění odtokových kanálů zadního traktu školy, u
DM v souč. době probíhá. V plánu je výměna 3 plyn. kotlů ve školní budově (nevyhověly
revizi), oprava opěrné zdi u Achilleionu, 2. etapa rekonstrukce výtahů + záložní zdroj aby
mohly být plně evakuační, oprava spojovací chodby a instalace termoizolačních dveří
evakuačního výstupu ze 2. podlaží. Zmínila se o koncepci doplnění vytápění o vytápění
tepelnými čerpadly "voda-vzduch" a havarijním stavu oken na DM. Závěrem informovala o
připravované změně názvu školy na "Obchodní akademie Olgy Havlové, Janské Lázně", které
se připravuje k 1. 1. 2014.

Dále školská rada zasedala bez účasti ředitelky školy.

3.) Školská rada projednala:
- aktualizovaný školní řád na školní rok 2013/2014 - bez připomínek
- vnitřní řád internátu na školní rok 2013/2014 s připomínkami k těmto bodům:
• bod 2.2 změna znění 1. věty: - nové znění:
O přijetí do internátu rozhoduje ředitelka školy vždy na jeden školní rok. (byla
vypuštěna slova "dle stanovených pravidel")
• bod 3. 11., do první věty vloženo "s výjimkou spotřebičů uvedených pod bodem 5.
5.", nové znění:
Ubytovaní žáci mohou používat elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů
uvedených pod bodem 5.5, ale pouze .....
• bod 5. 5., do první věty vloženo slovo "uchovávání, nové znění:
Používání vlastních elektrických spotřebičů k uchovávání, přípravě a ohřevu pokrmů a
nápojů.
• Příloha č. 1 řádu DM - režim dne, časový úsek 18:00 - 20:00 samostudium, v těchto
časových úsecích doplnit "v případě potřeby s asistencí vychovatele", nové znění:
18:00 - 20:00 samostudium, v případě potřeby s asistencí vychovatele
• Příloha č. 2 řádu DM - schválena bez připomínek
• Příloha č. 3 řádu DM - nebyla předložena - nutno doložit
Přítomní členové rady se shodli na tom, že pokud budou uvedené připomínky
zapracovány do vnitřního řádu internátu a tento se po přepracování a doložení
chybějící přílohy předloží školské radě (k rukám Mgr. Šedivcové ev. Ing. Slámy), bude
tento dokument považován za schválený. Školská rada si ponechává výhradu
případných připomínek k příloze č. 3, kterou neměla na jednání k dispozici.
- řád školního klubu - schválen bez připomínek
4.) MUDr. Kalivodová předložila návrh změny jednacího řádu školské rady týkající se
doplnění o možnost hlasování per rollam. Bude zváženo jeho zapracování do jednacího řádu
školské rady.

5.) Volba předsedy a místopředsedy, schválení jednacího řádu v pozměněném znění
- plk. Maněna žádal o zachování původního složení ze zasedání dne 28. 6. 2013,
- Ing. Sláma souhlasil s názorem plk. Maněny
- MUDr. Kalivodová připomínkovala nelegitimnost jednání (nesouhlasila s osobou předsedkyně)
- Mgr. Šedivcová se zdržela komentářů
Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh.
6.) Na zasedání školské rady nedošlo k nadpoloviční shodě na potvrzení legitimity 1. zasedání školské
rady, a to i přesto, že rada byla seznámena s obsahem dopisu MŠMT.
Nedošlo ani k jiné shodě na vedení školské rady

Zapsal: Ing. Jan Sláma v. r.
P. S. Domnívám se, že by bylo vhodné se opět sejít a projednat body, u nichž nedošlo ke shodě dle
jednacího řádu školské rady.
Mimo pořad jednání:
Mgr. Dušková doložila upravený vnitřní řád internátu pro školní rok 2013/2014 (dále vnitřní řád
internátu). Dle mého názoru byly pozměňovací návrhy zapracovány do nového znění v intencích
pozměňovacích návrhů školské rady ze zasedání dne 29. 8. 2013. Z průvodního sdělení Mgr. Duškové,
2. zástupkyně ředitelky školy, vyplývá, že aktualizovaný návrh vnitřního řádu internátu přílohu č. 3
neobsahuje (vychovatelé se dohodli, že hodnocení pořádku na pokojích bude pouze interní záležitostí
výchovy) a tudíž odpadá její doschválení. Do návrhu usnesení zapracován tento fakt, s výhradou, že
školskou radou bude akceptován až po fyzickém doložení vnitřního řádu internátu v předschváleném
znění.
Návrh usnesení:
1.) Školská rada projednala a schválila:
- školní řád na školní rok 2013/2014
- vnitřní řád školního klubu na školní rok 2013/2014
2.) Školská rada projednala, a po fyzickém doložení vnitřního řádu internátu v předschváleném znění,
včetně náležitostí, bude považovat za schválený:
- vnitřní řád internátu na školní rok 2013/2014, s přílohami č. 1 a 2
3.) Školská rada ukládá ing. Slámovi, aby posoudil MUDr. Kalivodovou navrhované změny jednacího
řádu a na příštím zasedání rady předložil jednací řád v pozměněném znění.
Usnesení navrhuje: Ing. Jan Sláma, pověřený zápisem

