
Zápis ze zasedání školské rady VOŠ Jabok 
ze dne 8. 11. 2021 

 
Přítomni: Petra Adámková, Tereza Najbrtová, Zdenko Š. Širka, Žaneta Bursíková, Rebeka 

Horáková, Denisa Jungová, Jan Kranát, Michaela Pitterová, Martin Vaňáč 
Host:  Alois Křišťan (ředitel školy) 
 
Program schůze: 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
2. Přivítání a představení nově zvolených členů ŠR 
3. Seznámení se základními principy ŠR a legislativními předpisy 
4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 
5. Různé 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
Zápis byl schválen elektronicky v říjnu 2021. 
 
2. Přivítání a představení nově zvolených členů ŠR 
Schůzi zahájil A. Křišťan, přivítal členy a poděkoval za ochotu ke spolupráci ve ŠR. 
Řádné volby do ŠR se konaly ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2021 prostřednictvím IS Jaboku. 
ŠR bude v následujícím tříletém období počínaje dnem 1. 11. 2021 pracovat v tomto složení: 
Petra Adámková, Tereza Najbrtová, Zdenko Š. Širka (zástupci volení pedagogickými pracovníky školy), 
Žaneta Bursíková, Rebeka Horáková, Denisa Jungová (zástupci volení studenty školy), 
Jan Kranát, Michaela Pitterová, Martin Vaňáč (zástupci jmenovaní zřizovatelem školy). 
Všichni členové ŠR se jednotlivě představili a navzájem seznámili. 
A. Křišťan předal jmenovací dekret J. Kranátovi, ostatní zástupci jmenovaní zřizovatelem školy obdrží 
jmenovací dekrety přímo od zřizovatele. 
 
3. Seznámení se základními principy ŠR a legislativními předpisy 
A. Křišťan seznámil členy ŠR s principy fungování ŠR, příslušnou legislativou a jednacím řádem ŠR. 
 
4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 
Volba předsedy. Volbu řídil A. Křišťan. 
Skrutátoři: T. Najbrtová (zvolena 8/0/1) a D. Jungová (zvolena 8/0/1). Na funkci předsedy ŠR byli 
po rozpravě navrženi P. Adámková a Z. Š. Širka, kteří kandidaturu přijali. Výsledky hlasování v tajné 
volbě: P. Adámková 6 hlasů, Z. Š. Širka 3 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování. Předsedkyní ŠR byla zvolena 
P. Adámková. A. Křišťan předal vedení schůze předsedkyni. 
 
Volba místopředsedy. Volbu z pověření předsedkyně řídil A. Křišťan. 
Skrutátoři: T. Najbrtová (zvolena 8/0/1) a Ž. Bursíková (zvolena 9/0/0). Na funkci místopředsedkyně ŠR 
byla po rozpravě navržena D. Jungová, která kandidaturu přijala a byla zvolena v tajné volbě poměrem 
hlasů 8/0/0. Dále 1 hlas obdržela Ž. Bursíková, přestože nekandidovala. 
 
5. Různé 
a) Zveřejnění dokumentů ŠR 
M. Pitterová upozornila, že nemá přístup k dokumentům, které se týkají ŠR a jsou uloženy v IS Jaboku, 
zejména zápisy z jednání. ŠR navrhuje zpřístupnit dokumenty v IS všem členům ŠR i veřejnosti 
prostřednictvím odkazů z webu Jaboku. ŠR žádá A. Křišťana o zajištění webového zpřístupnění. 
 
 
 
 



b) Úprava jednacího řádu ŠR 
ŠR navrhuje upravit jednací řád. Po revizi současného znění a zanesení navržených úprav byl jednací 
řád schválen v nové podobě s okamžitou platností. 
 
c) Přítomnost dalších osob na zasedání ŠR 
Diskuse ohledně přítomnosti veřejnosti na zasedání ŠR. V případě potřeby může být na jednání pozván 
host, a to na základě pozvání předsedy nebo hlasování členů. 
 
d) Připomínky studentů k praxím - konzultovat přímo s koordinátory praxí. 
 
 
Termín příští schůze: 6. 12. 2021 v 18 hod. 
Na zasedání bude pozván ekonom školy J. Kuchař, na programu bude především projednání návrhu 
rozpočtu na příští rok. 
 
 
Zapsala Petra Adámková 


