
Zápis ze zasedání školské rady VOŠ Jabok 
ze dne 13. 12. 2018 

 
Přítomni: Petra Adámková, Šárka Bozděková, Iveta Kaňková, Jan Kranát, Zuzana Menšíková 

Zdenko Š Širka, Martin Vaňáč, Pavel Ženíšek 
 
Omluvena: Marie Folejtarová 
 
Hosté:  Alois Křišťan (ředitel školy), Jaroslav Kuchař (ekonom školy) 
 
1. Schválení harmonogramu dnešní schůze 
Schválen bez výhrad. 
 
2. Schválení zápisu z minulé schůze 
Opravit bod 2. Volba předsedy a místopředsedy ŠR: Na funkci místopředsedkyně ŠR byla navržena 
Šárka Bozděková, která kandidaturu rovněž přijala a byla zvolena v tajné volbě poměrem hlasů 6/0/2. 
 
Další body zápisu schváleny bez výhrad. 
 
3. Výroční zpráva VOŠ Jabok za školní rok 2017/18 
Referuje ředitel školy Alois Křišťan. 
PR pracovník Pavel Nášel provedl opravy dle připomínek školské rady. Text předložen školské radě. 
Jazykový koutek - skloňování vlastního jména: Nominativ Don Bosco, Genitiv Dona Boska. 
Výroční zpráva schválena všemi přítomnými, dle zákona bude zveřejněna a zaslána zřizovateli. 
 
4. Rozpočet  VOŠ Jabok za kalendářní rok 2019 
Vedení školy předkládá radě rozpočet - referuje ředitel školy Alois Křišťan. 
 
Škola má tři základní příjmy: 
1) školné 
2) dotace na studenty denního studia (DS), studenty kombinovaného studia (KS) a studenty 
ubytované na koleji 
3) CDV a pronájmy 
 
Propad v příjmech: 
Celkový počet studentů je vyšší, ale změnil se poměr studentů DS a KS v neprospěch DS. Normativ na 
studenty DS je o 40% vyšší než na studenty KS. 
Končil bakalářský program ve spolupráci s ETF. 
Majitel budovy zakázal pronájmy. 
Zvyšování mezd zaměstnanců školy. 
Inflace (energie, nájem apod.). 
 
Z výše uvedených důvodu vedení školy rozhodlo o zvýšení školného od ZS 2019: 
DS 8.000 Kč / ročně, KS 11.000 Kč / ročně, kolejné 2.000 Kč / měsíčně. 
 
Diskuse: ŠR navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, a to zvýšit školné KS tak, aby se vyrovnal 
nepoměr mezi výší dotace a školného. Protiargument: soc. přístup, student DS obvykle živí rodinu. 
 
Vyrovnaný versus reálný rozpočet - referuje ekonom školy Jaroslav Kuchař. 
Rozpočet pro rok 2018 byl navrhován aritmeticky velkoryse s ohledem na projekty. Nyní rozpočet 
více odpovídá realitě realizovaných projektů. 
 



Studenti budou informováni o zvýšení školného novou směrnicí, prostřednictvím zvolených zástupců 
studentů v ŠR, přes vedoucí učitele ročníku, ev. e-mailem. Informace bude zveřejněna až po termínu 
pro zaplacení školného na LS, aby nevznikl chaos. Citlivě formulovat sdělení, ale otevřeně, důvody 
jsou pochopitelné. 
 
Důvody poklesu počtu studentů DS - demografická křivka, snadná dostupnost VŠ bakalářských 
programů. 
Důvody zvýšení počtu studentů KS - legislativa (požadavek na rozšíření vzdělání stávajících 
zaměstnanců v soc. oblasti). 
Normativ by měl být vyšší. 
 
Usnesení ŠR: rada projednala návrh rozpočtu a nemá k němu závažných připomínek. Zazněly pouze 
připomínky, které nejsou závažného charakteru. Jednou z připomínek je návrh na zvýšení školného 
KS. Platí úkol zvrátit trend klesajícího počtu studentů DS. 
 
5. Různé 
Diskuse o motivaci ke studiu. Dle studentky Šárky Bozděkové je to především možnost přestupu na 
VŠ a uznání kreditů. 
 
Iveta Kaňková informovala zástupce studentů, jakým způsobem mohou komunikovat se ŠR. 
 
Učebna č. 5 (šikmé lavice)  - úkol trvá. 
 
Učebna č. 6 (studenti nechtějí výuku v této učebně kvůli schodům) - úkol trvá. 
 
Zveřejnění zápisu: 
1) IS - celý zápis https://is.jabok.cz/auth/do/jabok/17078/zapisy_z_jednani_skolske_rady/ 
2) Web - pouze body a termín příští schůze 
Úkol: aktualizovat, vymazat staré zápisy, vložit nové zápisy nové ŠR - administrace Iveta Kaňková. 
 
Schválení tohoto zápisu proběhne elektronicky. 
 
Příští schůze jaro 2019 - svolá předsedkyně Iveta Kaňková. 
 
 
Zapsala Petra Adámková 


