
Zápis ze zasedání školské rady VOŠ Jabok 
ze dne 6. 12. 2021 

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

Jan Kranát, Michaela Pitterová, Martin Vaňáč 
Omluvena: Rebeka Horáková 
Hosté:  Alois Křišťan (ředitel školy), Jaroslav Kuchař (ekonom školy) 
 
Program schůze: 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
2. Návrh rozpočtu pro rok 2022 
3. Změna Školního řádu 
4. Různé 
 
1. Schválení zápisu z minulé schůze 
Zápis schválen bez výhrad. 
 
2. Návrh rozpočtu pro rok 2022 
A. Křišťan předkládá návrh rozpočtu. 
J. Kuchař referuje o jednotlivých položkách návrhu rozpočtu. 
Diskuse. 
Rozpočet projednán. Odhlasováno usnesení: ŠR projednala návrh rozpočtu bez připomínek (8 
přítomných členů hlasovalo pro návrh, 0 členů proti návrhu, 0 členů se zdrželo). 
ŠR děkuje A. Křišťanovi a J. Kuchařovi za předložení návrhu a komentář. 
 
3. Změna Školního řádu 
Referuje A. Křišťan. V souvislosti s nárůstem absencí studentů (karanténa, izolace apod.) je třeba 
upravit bod 2.10 tak, aby případné překročení povolené absence mohl řešit vyučující předmětu. 
ŠR souhlasí s návrhem upravit znění, diskuse ohledně formulace znění. 
Upravený návrh znění: Ředitel školy může v odůvodněných případech (např. v době pandemie) svým 
pokynem ponechat v kompetenci vyučujících řešit i vyšší procento nepřítomnosti než 25% rozsahu 
výuky, vyučující o uvedených případech ředitele (či jeho zástupce) souhrnně informuje.  
 
Souběžně A. Křišťan navrhuje drobnou změnu v bodě 3.12., větu „Druhé opravné termíny v zimním 
období může student po vyřízení žádosti o komisionální zkoušku skládat do 30. března.“ upravit na 
„Druhé opravné termíny… skládat do 31. března.“ ŠR s provedením změny souhlasí. 
 
4. Různé 
M. Vaňáč informuje o neformálním jednání ve věci spolupráce s ETF. 
 
Zástupkyně studentů informují o obtěžování studentů před budovou školy. V okolí se pohybují 
uživatelé drog, dochází k slovním i fyzickým incidentům, často krátce po setmění nebo v brzkých 
večerních hodinách, Policie ČR na podněty nereaguje. 
Návrhy řešení: 
Instalace falešné bezpečnostní kamery a upozornění, že je objekt střežen kamerovým systémem. 
Konzultace s Danem Bartoněm, hledání systémového řešení i pro jednání s Policií ČR. 
Seminář nebo beseda se studenty na téma bezpečnosti. 
Námět bude předán k projednání vedení školy. Škola musí problém řešit a angažovat se. 
ŠR pověřuje A. Křišťana k oslovení D. Bartoně. 
Ž. Bursíková a D. Jungová případy zdokumentují pro jednání s Policií ČR. 



T. Najbrtová bude kontaktovat příslušné organizace (Sananim, Rozkoš bez rizika, ÚMČ Praha 2) a bude 
jednat o zapůjčení alarmu od Rozkoše bez rizika, alarm by byl studentům k dispozici na nástěnce na 
koleji. 
Dohlížet na pohyb osob v budově školy v době otevření klubu. 
 
Termín příští schůze: není stanoven, schůze bude svolána dle potřeb školy. 
 
Zapsala Petra Adámková 


