
Zápis ze zasedání školské rady SUPŠS ze dne 22. 10.2020 
 
Přítomní členové: BcA. Zdeňka Fialová, Zbyněk Votoček, Jan Schindler, Petr Melichar 
Omluveni: Mgr. František Lufinka, Ivan Kalousek 
Přítomní pozvaní: Mgr. A. Jan Hásek, RNDr. Martin Smola 
Nepřítomní pozvaní: Ing. Petr Medek 
 
Program jednání: 

1. Představení nového člena školského rady Ivana Kalouska, zvoleného za zřizovatele. 
2. Seznámení s jednacím řádem školské rady SUPŠS. 
3. Schválení a připomínkování Výroční zprávy školy za rok 2019/2020. 
4. Projednání podnětů pedagogů: 

a. zklidnění konfliktních vztahů mezi pedagogy 
b. výzva k reakci předsedy místní odborové organizace k dopisu zřizovateli 

5. Naplánování termínu dalšího setkání ŠR. 
 
Předseda ŠR Jan Schindler zahajuje zasedání ŠR a seznámil přítomné s výše uvedeným pro-
gramem. 

 
Ad1: 
Předseda ŠR Jan Schindler (dále JS): P. Ivan Kalousek se vzhledem k situaci s Covid 19 ze se-
tkání omluvil.  
 
Ad2: 
JS: Seznámil přítomné s jednacím řádem školské rady. 
 
Ad3: 
Ředitel SUPŠS Mgr. A. Jan Hásek (dále JH) představil Výroční zprávu (VZ) za školní rok 
2019/2020: 

 Došlo k aktualizaci informací o oborech nabízených v SUPŠS Železný Brod, 

 soutěž Master of Crystal – jmenovité uvedení žáků reprezentujících školu, zmíněna 
účast na Talente Mnichov 2020, oslava stoletého výročí školy – uvedena informace o 
přesunu události o jeden rok na 19. 6. 2021,VZ představuje úspěchy žáků na veřej-
ném poli – Logo k výročí školy (Barbora Heřmanová), a skleněná vodováha (Roman 
Mareš) jako Cena Karla Hubáčka v ocenění architektů, 

 pedagogové byli požádáni pro účely zpracování VZ o poskytnutí informací ke svým 
mimoškolním odborným činnostem (výstavy, prezentace, publikační činnost, účast na 
sympoziích). S jejich svolením jsou tedy aktivity pedagogů školy uvedeny. 

 je zmiňována složitá situace v jednání s odbory. Jako zásadní je zmíněna potřeba uza-
vřít oboustranně klíčový dokument důležitý pro vzájemné fungování, jímž je kolektiv-
ní smlouva. Objasněna je chronologická posloupnost v jednání s buňkou ČMOS při 
SUPŠS (dále OS).  

o Vedení školy navrhlo 1. verzi kolektivní smlouvy k 1. 1. 2020. OS kolektivní 
smlouvu v tomto znění odmítl. OS přišel se svým návrhem v září 2020.  Doku-
ment byl předán k právnické analýze, ze které vzešlo mnoho výhrad a bylo 
doporučeno jako celek dokument neschvalovat. V současné době se pracuje 
na verzi, která by byla právně v pořádku a vycházela by vstříc celému spektru 
zaměstnanců.  



o Čerpání fondu FKSP – na poradě zaměstnanců SUPŠS (dne 14. 2. 2020) bylo 
většinou přítomných schváleno snížení příspěvku zaměstnavatele z fondu 
FKSP na penzijní připojištění zaměstnanců, také z důvodu neoptimálního roz-
pouštění rezervy FKSP, ke kterému docházelo. Tato úprava nebyla odbory ak-
ceptována. Fond bylo proto nutno čerpat dosavadním způsobem, který však 
není dlouhodobě finančně udržitelný vzhledem k již zmíněné rezervě FKSP. 
Místní OS si vyžádal stop stav čerpání FKSP, což však není technicky provedi-
telné.  Znovu bylo o možných způsobech čerpání FKSP jednáno na další pora-
dě zaměstnanců SUPŠS (13. 10. 2020), kdy bylo většinou přítomných odsou-
hlaseno znění směrnice č. 11 zpracovávající právě problematiku čerpání FKSP. 
Tato směrnice kromě jiného obsahuje ještě razantnější úpravu snížení pří-
spěvku na penzijní připojištění (300Kč/zaměstnanec/měsíc). Směrnice byla 
poskytnuta, bezprostředně po schválení zaměstnanci, místní odborové orga-
nizaci (15. 10.). V případě nedohody bude situace podstoupena nadřízené od-
borové organizaci (nyní na celostátní úrovni), nebo Ministerstvu sociálních vě-
cí, které určí, jakým způsobem bude FKSP čerpán. 

o Ze strany odborů nebyl také ve dvou případech akceptován způsob řešení 
stížností zaměstnanců u vedení. Kauza vedla k výhradám a stížnostem na ve-
dení školy u zřizovatele, v současné je pravděpodobné, že dojde k soudnímu 
sporu. 

o Zmíněno pověření zástupce školy RNDr. Martina Smoly jednáním s OS. 

 Projekt kompletní rekonstrukce Domova mládeže SUPŠS je definitivně odložen a 
ukončen. Došlo ke zrušení Memoranda o vzájemném postupu města Železný Brod a 
zřizovatele KÚ LK. Z celého záměru tak zůstává pouze zpracovaná projektová doku-
mentace v hodnotě 2,8 milionů korun. Stop akci lze dávat také do souvislosti s havárií 
objektu školy v Jablonci nad Nisou, kdy na její základní sanaci byla poskytnuta částka 
rovnající se téměř ceně zamítnuté rekonstrukce domova mládeže a prostor ZUŠ, kte-
ré by zde současně vznikly. Pozn.: ke kauze byl zhotoven rozporovací dopis a odeslán 
radě kraje Libereckého kraje. 

 Zřízení Centra odborné vzdělanosti (projekt COV II) v naší škole také nebylo odsou-
hlaseno. 

 Z důvodu špatného, až havarijního ICT stavu počítačových učeben byl pořízen nový 
server a počítači nově vybavena učebna produktového designu 

 Na základě doporučení kontrol došlo k úpravě počtu THP pracovníků a restrukturali-
zaci školy a domova mládeže. Za odcházející dlouholetou hospodářku školy p. Fabiá-
novou nastoupila do funkce ekonomky školy dosavadní vedoucí domova mládeže p. 
Radka Šefrová, která pro toto místo obstála ve výběrovém řízení vyhlášeném vede-
ním školy. Funkci vedoucího DM převzal hlavní vychovatel domova mládeže Petr Me-
lichar a o dosavadní agendu vedoucího vychovatele se částečně podělili také další vy-
chovatelé. S těmito změnami souvisí i prostorové změny. Z důvodů rozdílné agendy 
ekonomky školy a účetní školy bylo nutné reorganizovat pracovní prostory obou pra-
covníků. Požadované prostory vznikly v místě sborovny, která místo toho byla přesu-
nuta do maturitní místnosti. Tyto stavební úpravy byly provedeny v příznivé celkové 
částce 43000 Kč. 

p. Z. Fialová: Sděluje věcné připomínky k výroční zprávě. Nedostatky ve formální úpravě, 
opravy některých součtů, doplnění titulů pedagogů, rovnoměrné zastoupení statistiky absol-
ventů všech vyučovaných oborů na trhu práce (technologie silikátů). Podnět k zařazení ně-
kterých informací až do dalšího ročníku VZ z důvodu chronologických nesouvislostí (přesah 
zprávy do září 2020), zmínění projektu Erasmus – nekonal se v roce výroční zprávy, ale bude 



o něj usilováno. Oprava formulace. Nyní začíná nové sedmileté období pro žádosti o projekt, 
nastávají však komplikace ve vztahu ke Covid-19, kdy posunem dobíhají ještě etapy minulého 
cyklu. Zmínění úspěchu loga pro Městskou knihovnu Železný Brod z roku 2016 ve VZ. Vysvět-
lení: soutěž na logo probíhala v roce 2016, nová knihovna však byla otevřena 20. 2. 2020, kde 
bylo vítězné logo oficiálně představeno. Chyby byly převážně opraveny na místě.  
P. Melichar: Žádost o provedení úpravy části VZ za domov mládeže. DM se v roce 2019/2020 
nepodílel na lyžařském výcviku – nekonal se.  
Předseda ŠR oslovil přítomné, zda je možno obsahově takto VZ schválit, s tím, že na formální 
stránce se dle vyjádření Mgr. A. J. Háska bude podílet Ing. Jana Dolhi, která uvede zprávu do 
typografického souladu.  
O obsahové stránce VZ hlasovali čtyři přítomní členové Školské rady SUPŠS Železný Brod. 
Vzhledem k nadpoloviční přítomnosti členů byla ŠR usnášeníschopná. Průběh hlasování: 
Souhlasím s obsahovou stránkou VZ po provedení výše zmíněných úprav: 
Ano: 4 
Ne: 0 
Zdržel se: 0 
 
Další informace ředitele školy Mgr. A. Jana Háska: 

 Rekonstrukce bytu školníka – probíhá svépomocí – práce provádí školník p. Martin 
Janda, škola hradí pouze materiál. Jde o značnou úsporu pro školu. 

 Výhledy: nutnosti oprav, domov mládeže, dále osvětlení tělocvičny, ateliérů a hutě 

 rozpočet školy bude k datu 29. 10. 2020 vyrovnaný  

 Zmínka o možnosti přenesení končící výstavy k 100 letům školy z Hradce Králové do 
Liberce. 

 Výhledově se nabízí instalace a prezentace školy v Českém centru v New Yorku 
Ad4: 
Připomínky a podněty pedagogů: 
Mgr. Josef Mazánek – v reakci na poslední poradu zaměstnanců vyzývá ke zklidnění vztahů 
mezi zaměstnanci. 
JS: Objasňuje situaci. Pro přítomné zástupce odborů zde vznikla nezáviděníhodná situace. 
Předseda místní odborové buňky na poradě bohužel chyběl, tudíž dotazy směřovaly na mož-
ná ne tolik obeznámené členy odborářské buňky. Na poradě zaměstnanců, v rámci které se 
odsouhlasila výše uvedená směrnice č. 11 (využití FKSP), byly též zmíněny návrhy místní od-
borové organizace, které nebyly dostatečně objasněny. 
PM: Uvádí, že značné emoce v tomto kontextu způsobil pravděpodobně požadavek OS na 
příspěvek 60000 Kč z FKSP na potřeby místního ČMOS.  
 
MgA. Zuzana Kynčlová – žádost k Ing. Petru Medkovi – předsedovi místní buňky ČMOS o vy-
jádření se k dopisu, jejž zaslal na adresu hejtmana libereckého kraje Martina Půty. Jedná se o 
stížnost na vedení SUPSŠ a na způsob řešení problémů školy (se zněním dopisu byla školská 
rada seznámena).  
JS: Předseda místní odborové buňky byl na dnešní zasedání školské rady pozván, zaslal však 
emailovou omluvu, kde mimo jiné uvádí, že vzhledem k v současnosti probíhajícím šetřením, 
se nemůže k celé kauze vyjádřit. Kauza tohoto dopisu se také podepsala na atmosféře již 
zmíněné schůze zaměstnanců SUPŠS. Bylo by přesto dobré, kdyby se do budoucna podařilo 
emoce udržet v profesionálních mezích, jelikož osoba kompetentní k objasnění situace neby-
la přítomna a její zástupci nemohli adekvátně objasnit jednání svého předsedy. 
 
 



JH: Vnímá za důležité napravit vztahy na pracovišti. 
Zástupci ŠR za žáky: Překážky dohody je tedy možno vnímat ze strany odborové organizace 
nebo možná spíše jsou to osobní důvody jejich předsedy. 
JŠ doplňuje informaci, že zájemci o vstup do OS při SUPŠS byli, dle vysvětlení, odmítnuti 
s ohledem na probíhající soudní řízení. 
  
Ad5: 
Termín dalšího zasedání školské rady 
JŠ: Programem dalšího zasedání by mělo být projednání nového Školního řádu.  
JH: Nový školní řád bude zpracován a poté předložen k připomínkování odborným komisím, 
třídním a pedagogickému sboru. Poté bude předložen Školské radě. Výhled v květnu/červnu 
2021. V platnosti by tedy měl být k 1. 9. 2021. 
ZF: Do schvalování nového školního řádu zasáhne také to, že mezitím proběhnou volby do 
školské rady, ve kterých budou zvolení noví zástupci ŠR za zletilé žáky školy nebo zákonní 
zástupci za žáky nezletilé, jelikož oba dva zástupci za žáky budou v příštím kalendářním roce 
ve svých funkcích končit. 
Pozn.: dle dodatečných informací, které byly poskytnuty vedením školy, se z důvodu Covid-
19 a problematiky konání řádných voleb, prodlužuje funkční období stávajících členů škol-
ských rad (doplněno 3. 11.). 
Diskuze:  
K bodu 4 – podněty kolegů. 
ZF: Zmiňuje, že by bylo vhodné, aby se k situaci vyjádřil některý ze zástupců za zřizovatele a 
především předseda místní odborové organizace Ing. Petr Medek. 
JŠ: Za odbory na setkání zaměstnanců dne 13. 10. promluvil jejich zástupce v tom smyslu, že 
je proti, aby se peníze z FKSP projídaly. Přitom všechna zamýšlená opatření a nakonec i vět-
šinou zaměstnanců schválená směrnice č. 11 má vést právě k tomu, aby se rezerva fondu 
udržela, aby se s fondem nakládalo do budoucna úsporněji a aby bylo čerpání spravedlivé 
pro celé spektrum zaměstnanců. Za sebe dodává, že jeho osobně mrzí, že tímto stavem a 
možná spíše jen dočasným nepochopením společných cílů, jsou zbytečně pošramoceny dob-
ré osobní, jinak také naprosto profesionální a vstřícné vztahy, které on sám má s jemu zná-
mými kolegy – členy odborů. 
ZF: Vyjadřuje podiv nad odbornými znalostmi pedagoga, který v rámci předmětu Ekonomika, 
učí studenty základy finanční gramotnosti (reakce na obstrukční jednání předsedy OS ve 

vztahu k FKSP).  
JH: Situace si je vědom a s vedením školy jí věnuje patřičnou pozornost.   
ZF: Dotaz na posloupnost v kauze stížností zaměstnankyň. 
JH: Situace se zkomplikovala. Došlo k podání stížností ze strany zaměstnankyň, které iniciova-
ly šetření záležitosti. Protistrana se však stížnostmi cítila poškozena a vznesla též stížnost. 
Momentálně jde tedy o stížnost sekundárního rázu.  
ZF: Jde o to, že na zaměstnankyně, které podaly stížnosti jako první, byly adresovány i stíž-
nosti ze strany zákonných zástupců na odbornost a přístup k žákům. Jak bylo řešeno toto. 
JH: Tyto stížnosti doposud nejsou dořešeny optimálně. Bohužel došlo díky tomu 
k mezioborovým přestupům. 
JŠ: Zmiňuje, že v případě nefungujícího oddělení, je zde možnost čerpání dodatečných pro-
fesních kompetencí v rámci DVPP. 
 
Předseda Školské rady SUPŠS ukončuje 38. zasedání Školské rady SUPŠS 
Zapsal: Petr Melichar 
Ověřil/a: Zbyněk Votoček 


