
 Zápis z jednání Školské rady (ŠR) 

 Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy, příspěvkové organizace 

 ze dne 23. 11. 2022 

 přítomní členové: 

 MgA. Matěj Říčný (zástupce pedagogů) 

 Mgr. Petr Polášek, DiS. (zástupce pedagogů) 

 doc. ak. soch. Jiří Sobotka (zástupce zřizovatele) 

 Mgr. Michal Doležel (zástupce zřizovatele) 

 MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph.D. (zástupce rodičů SŠ) 

 MgA. Mar�na Deissová Víchová (zástupce pedagogů) 

 MgA. Filip Mond (zástupce rodičů SŠ) 

 Program jednání: 

 1) Schválení nového jednacího řádu ŠR 

 a) seznámení členů s novým jednacím řádem a s právními předpisy spojenými s výkonem funkce v ŠR 

 b) diskuze o úpravě jednacího řádu – forma hlasování, způsob volby předsedy a místopředsedy ŠR, 
 ověřovatel zápisu 

 c) zápis ze školské rady bude před zveřejněním k nahlédnu� či doplnění členům ŠR a bude dán na 
 vědomí řediteli/ředitelce školy 

 d) hlasování o schválení nového jednacího řádu ŠR: 

 Pro schválení - 7 hlasů  , Pro� schválení - 0 hlasů,  Zdrželi se - 0 hlasů 

 2) Volba nového předsedy, místopředsedy 

 a) MgA. Matěj Říčný dává k dispozici funkci předsedy, ale nerezignuje, hlasování není třeba 

 b) člen a místopředseda ŠR Mgr. Petr Polášek k 23. 11. 2022 podal rezignaci k rukám předsedy MgA. 
 Matěje Říčného (důvodem rezignace je pověření vedením školy od 1.12. 2022), volba nového 
 místopředsedy proběhne (dle jednacího řádu) na příš�m zasedání ŠR 

 3) Návrh rozpočtu na příš� rok 

 a) dle písemného stanoviska ředitelky školy je tento bod nutné odložit na další zasedání ŠR 



 b) diskuze: role ŠR je v této problema�ce formální, ŠR má kompetenci rozpočet komentovat, vyjádřit 
 názor např. hlasováním apod. 

 4) Zodpovězení otázek z diskuze z předchozího zasedání – statut Umělecké rady 

 a) nahlédnu� do zápisu z jednání umělecké rady (poslední um.rada se konala dne 9.2.2022) 

 b) seznámení s odpovědí ředitelky školy na bod 3.a z minulého zápisu ze zasedání ŠR – vysvětlení 
 statutu Umělecké rady vůči vedení školy, dle odpovědi je umělecká rada neformální uskupení, jehož 
 členy jsou (v tradičním poje�) vedoucí jednotlivých oborů a vedení školy, ve vztahu k vedení školy 
 je to prostor pro sdílení informací 

 c) diskuze: 

 ▪  informace o fungování umělecké rady na jiných uměleckých středních školách, kde je tento 
 poradní orgán více respektován, uveden na webových stránkách školy apod. 
 ▪  umělecké školy mají svá specifika, kterým je třeba věnovat pozornost 

 ▪  postavení umělecké rady je v tuto chvíli neformální, což neodpovídá statusu na jiných 

 uměleckých školách 

 ŠR rada doporučuje nově definovat vztah vedení školy k umělecké radě.  Této problema�ce se  ŠR 
 bude nadále věnovat. 

 5) 100 LET ŠUŘKY 

 a) informace o ak�vitách spojených s doc. Hubatovou Vackovou a Mgr. Terezii Pe�škovou (Dům 
 Umění) 

 b) výročí je nutné řešit s novým vedením, ŠR doporučuje vytvořit pracovní skupinu, pozici manažera a 
 rozdělit kompetence 

 6) Informace o změnách kapacit oborů (programů vzdělávání) pro šk. rok 2023/24 

 a) seznámení ŠR se změnami – u některých oborů došlo ke snížení počtu přijatých uchazečů, u 
 některých ke zvýšení tak, že na všechny obory (dle zaměření ŠVP) bude pro šk. rok 2023/2024 přijat 
 stejný počet žáků 

 b) nesouhlas vedoucích oborů, kde byla kapacita navýšena – prostorově a provozně nepřijatelné, 
 změna s nimi předem nebyla konzultována 

 ŠR rada bere na vědomí informaci o změnách navýšení počtu studentů pro šk. rok 2023/24 a žádá 
 přezkoumání tohoto rozhodnu� ve vztahu k dalším školním rokům. 

 Zapsala dne 23. 11. 2022 MgA. Mar�na Deissová Víchová ………………………… 

 Verifikoval dne 25. 11. 2022 Mgr. Petr Polášek, DiS. ………………………… 


