
 
 

Zápis z Valné hromady AUZ konané dne 19. 4. 2022 
 

konané na Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka, p. o. Krakovská 1095/33 
 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Volba komisí - mandátové komise, návrhová komise,  
3. Zpráva o činnosti Rady AUZ  od ledna 2022 do 19. 4. 2022 
4. Zpráva o hospodaření AUZ za rok 2021 a zpráva kontrolní komise AUZ za rok 2021 
5. Vystoupení zástupců OŠMS KÚ MSK 
6. Různé 
7. Diskuze 
8. Usnesení 
9.  Závěr 
10.  Občerstvení 

 
 

Řízením Valné hromady byl pověřen Mgr. Petr Szymeczek. 
 

 
  
ad 1. Zahájení 

 

Mgr. Szymeczek přivítal účastníky Valné hromady AUZu a hosty z Odboru školství MSK 

-  PaedDr. Lenča, Bc. Kožusznikovou, DiS, Ing. Kadlecovou, Mgr. Trykara,  Mgr. Horníčkovou. 
 
 

 
ad 2. Volba mandátové komise, návrhové komise  

 
Mandátová komise:     PaedDr. Kusý 
     Mgr. Šustalová   
 
Návrhová komise:        Ing. Szotkowski   
     Ing. Vondál  
 
PaedDr. Kusý – na Valné hromadě je přítomno 22 členů z 33 – Valná hromada je  
usnášeníschopná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ad 3. Zpráva o činnosti Rady AUZ  za období leden až duben 2022 
 
Přehled plnění úkolů daných radě AUZ minulou valnou hromadou 19. 10. 2021: 
 

- Svolat valnou hromadu do konce dubna 2022       - splněno 
- Zaslat faktury na zaplacení členských příspěvků na 2022   - splněno 

 
 
Radu AUZu  tvoří tito členové:  
 Mgr. Martin Ruský  -  jednatel 

Mgr. Pavel  Chrenka    - okres Ostrava 
Ing. Roman Szotkowski - okres Frýdek - Místek 
Mgr. Petr Szymeczek  - okres Karviná 
Mgr. Jana Kellnerová  - okres Nový Jičín 
Ing. Josef  Vondál   - okresy Opava a Bruntál 

 
Rada se sešla v roce 2022 celkem 4x , Účast jednotlivých členů byla následující: 
 
Datum  Ruský Chrenka Szotkowski  Szymeczek Kellnerová Vondál  

 12. 1. 2022  / / / / / / 
2. 2. 2022 / / 0 0 0 / 

16. 3. 2022 / /  / 0 / / 
19. 4. 2022 0 / / / / / 
Účast % 75% 100% 75% 50% 75% 100% 

 
 

Rada AUZ  se od začátku roku 2022 zabývala těmito tématy: 
• Covid-19 - opatřeními MZDR a pokyny MŠMT souvisejícími s pandemií Covid-19,  
• Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022, 
• Návrh nové maturity – 2 typy, 
• Platy pedagogů a nepedagogů, 
• Duální systém v českém odborném školství, 
• Střední článek ve školství, 
• Vznik Rady pro odborné vzdělávání, 
• Mistrovská zkouška, 
• Národní plán obnovy – doučování, digitalizace, 
• Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, 
• Návrh novely nařízení vlády 75/2005, 
• Začleňování ukrajinských žáků do škol, 
• Zkrácení ONIVu v roce 2022. 

 
Rada AUZ nadále spolupracuje s Krajskou radou CZESHA, se a Svazem učňovských zařízení 
a Odborem školství KÚ MSK. 
 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval pracovníkům odboru školství za spolupráci při řešení 

problematiky učňovského školství. 
 
 
 
V Ostravě 19. 4. 2022 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka 
 
 
 



ad 4. Zpráva o hospodaření AUZ za rok 2021 a zpráva kontrolní komise AUZ za rok 2021 
 

Zpráva o hospodaření AUZ za rok 2021     - viz Příloha č. 1  
Přednesl p. Vondál 

 
Zpráva kontrolní komise AUZ za rok 2021    - viz Příloha č. 2 
Přednesl p. Herman 

 
 
 
ad 5. Vystoupení zástupců OŠMS KÚ MSK 
 

 
PaedDr. Lenčo: 

• poděkování za pozvání na Valnou hromadu AUZ, 
• optimalizační záměry kraj nepřipravuje, oborová struktura z pohledu zřizovatele se nechystá, 
• Ukrajina – problémy s ukrajinskou krizí z pohledu kraje – práce s uprchlíky je velmi   

            obtížná,  hlavně v oblasti ubytovací kapacity, poděkování těm školám, které  
            zajistily ubytování pro ukrajinské uprchlíky, 

- vzdělávání žáků z Ukrajiny, poděkování ředitelům za vstřícnost při řešení 
umístění  žáků od MŠ až SŠ, 

- na kraji se konají operativní porady ohledně Ukrajiny. 
• otázka energií na školách – ceny na tento rok prozatím dobré, centrální dodávka energií 

je v pořádku, ty školy, které neberou přes centrální dodávku nebudou kráceny, kraj to uhradí 

ze svých rezerv.  
• investiční projekty nebudou kráceny, navýšení smluvní ceny by měl dorovnat zřizovatel, 
• otázka odměn ředitelů, Rada kraje bude řešit odměny v měsíci květnu, připravují se zvláštní 

odměny z krajského rozpočtu, pro ty ředitelé, kteří zajišťují uprchlíky z Ukrajiny. 
• informace o poradě ředitelů v Kopřivnici, která by se měla uskutečnit dne 2. 5. 2022, 

prohlídka nově otevřeného muzea, 
• porada ředitelů na Sepetné proběhne v měsíci září 2022, 
• odbor školství realizoval Den učitelů, kde bylo oceněno na Zámku v Kravařích 20 pedagogů, 
• informace o akci Sportovec roku MSK, která proběhne 28. 4. 2022, 
• informace personálních záležitostech, v únoru odešel do starobního důchodu Ing. Smažák, 

který byl nahrazen Ing. Nytrovou, 
• vyřízení pozdravů od Ing. Haščákové a Mgr. Šmídové, 
• poděkování Mgr. Kusému za svoji dlouholetou činnost v Radě AUZu, 
• poděkování Mgr. Matulové za poskytnutí prostor a zajištění občerstvení na valné hromadě. 

 
 
Bc. Kožuszniková, DiS.: 

• konec rozpočtového provizoria, 
• úprava rozpisu rozpočtu na rok 2022, 
• problém limit počtu zaměstnanců, hlavně nepedagogických pracovníků, 
• informace o zkrácení ONIVu Ministerstvem školství – 450,- Kč na žáka, převod z prostředků 

na platy do ONIVu pokud by byl ONIV nedostačující, 
• do konce dubna budou zaslány rozpočty na školy, 
• změna normativů, týkajících se školních jídelen, z MŠMT nízký limit na školská zřízení, 

normativní snížení nepedagogických pracovníků, 
• informace o vyplnění výkazu P1d-01 – doporučení uvést očekávané hodiny k 1. 9. 2022. 

 
 
 
 
 



 
 Ing. Kadlecová: 

• informace o operativním programu Jan Amos Komenský – předložen v prosinci 2021 
ke schválení, dohoda o partnerství nebyla ještě uzavřena, bude obsahovat celkově 90 mld. 

korun, z toho 28 mld. na regionální školství, 
• příprava ŠABLON III – výzva bude otevřená v květnu 2022, konec v listopadu 2022, 

personální Šablony (školní psycholog, asistent pedagoga, kariérový poradce, asistent pro žáky 

s cizím jazykem, sociální pedagog) 
• v měsíci červnu se budou opět konat kulaté stoly – viz termíny:  

21. 6. 2022 
10:00 – 12:00 h - Kulatý stůl s řediteli SŠ – okres Frýdek-Místek 
13:00 - 15:00 - Kulatý stůl s řediteli SŠ – okres Karviná 

  
22. 6. 2022 
10:00 – 12:00 h - Kulatý stůl s řediteli SŠ – okres Ostrava 
13:00 – 15:00 h - Kulatý stůl s řediteli SŠ – okres Bruntál 

  
23. 6. 2022 
9:00 – 11:00 h - Kulatý stůl s řediteli SŠ – okres Opava 
12:00 – 14:00 h - Kulatý stůl s řediteli SŠ – okres Nový Jičín  

• změny v rejstříku popřípadě záměry škol na školní rok 2023/2024 odevzdat do konce května 

2022. 
 
 
ad 6. Různé 
   
Mgr. Chrenka 

• informace ze zasedání SUZ v Praze za účasti Ministra školství ČR p. Gazdíka. Tohoto 
zasedání se zúčastnil jednatel p. Ruský - ministr odpovídal na dotazy a představil svou vizi 

pro volební období: 
✓ Zrušit JPZ – státu nepřináší žádná potřebná data. 
✓ Na ZŠ by měl být systém testů v uzlových oblastech, aby byla vidět přidaná hodnota   

     (už kdysi bylo). 
✓ Byl by pro omezení nižších gymnázií, politická otázka, zřejmě ne moc průchodná. 
✓ Byl upozorněn na problém učňovských škol, naplněnost oboru pod 24 prudký pokles  

     nepedagogických pracovníků. 
✓ Problém financování NP pracovníků ve školství v rámci odloučených pracovišť,  

     naráží na celkové limity počtu zaměstnanců. Kraje mají svázané ruce. Na druhou   
     stranu jsou školy (menší), které nenaplňují limity počtu zaměstnanců. 
✓ Má vzniknout do června nová tabulka pro NP ve školství, platná zřejmě od 1. 1. 2023,   

     rozpočet 2023 odčerpávají mmj. Ukrajinci. 
• informace o vydání metodiky pro zřizovatele o odměňování ředitelek a ředitelů škol, 
• nastavení normativního výpočtu tzv. ostatních pracovníků u škol s učebními obory – viz 

příklad ze střední školy Česká Lípa 
 
   PaedDr. Lenčo  

• střední článek podpory řízení - školská komise Asociace krajů řeší střední článek, pro menší 

zřizovatele by mělo smysl, pro zřizovatele kraje nárůst byrokracie, 
• inovace oborové soustavy, návrh na snížení učebních oborů z 300 na 150. 

 
   Ing. Führer 

• Národní plán obnovy - doučování a digitalizace zřízení nového oddělení na MŠMT 

zabývajícího se tímto programem, doučování žáků, mezi žáky není zájem o doučování, 

spousta škol bude peníze vracet, digitalizace, nehospodární, škola by sama měla použít 

finance podle své potřeby, plán obnovy by měl trvat do roku 2025. 
 



 
ad 7. Diskuse 
 
Témata diskuse: 

• Střední článek podpory řízení 
• Inovace oborové soustavy 
• Národní plán obnovy 
• Nastavení normativního výpočtu tzv. ostatních pracovníků u škol s učebními obory 

 
 

ad 8. Usnesení 

1. Valná hromada schvaluje  
     a) program jednání  
  pro 22   proti  0  zdržel se 0 
 
     b) volbu mandátové komise, volbu návrhové  
  pro       22    proti  0  zdržel se 0 
 
     c) zprávu o činnosti Rady AUZu za období leden až duben 2022 
  pro 22   proti 0  zdržel se 0 
 
     d) zprávu o hospodaření AUZ za rok 2021a zprávu kontrolní komise 
  pro 22   proti 0  zdržel se 0 
 
  

2. Valná hromada bere na vědomí  
a) Vystoupení zástupců zřizovatele Odboru školství  
b) Informace ze zasedání SUZu 

 
 

3. Valná hromada ukládá 
a) svolat Valnou hromadu AUZ dle Stanov AUZ do konce listopadu 2022 
 
 

 
V Ostravě dne 19. 4. 2022 
 
 
Zpracoval: Ing. Roman Szotkowski     Ověřili: členové Rady AUZ 
  
 
 
ad 9. Závěr  
 
Závěrem pan Szymeczek jako člen Rady AUZ poděkoval všem přítomným za účast, poděkoval také 

za účast zástupcům OŠMS KÚ MSK a paní ředitelce Mgr. Matulové, za poskytnutí prostor a zajištění 

občerstvení. 
 
 
V Ostravě dne 25. 4. 2022 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka      Ověřil: Mgr. Petr Szymeczek 
 



 
         Příloha č. 1 

 
Zpráva o hospodaření k 31.12.2021 

 
 
Pokladna stav k 31.12.2020 0,00 Kč 
Bankovní účet k 31.12.2020  76 719,98 Kč  
Finanční prostředky celkem  76 719,98 Kč 
 
 
Výnosy 2021 
Příspěvek AUZ na rok 2021  31 000,00 Kč 
Připsaný úrok   0,00 Kč 
 
Náklady  2021  
Webhosting auz-msk.cz  624,36 Kč 
Doména auz-msk.cz  175,45 Kč 
DPP – p.Štula  2 550,00 Kč 
DPP – p. Štěpničková  2 550,00 Kč 
Odvod daně DPP  900,00 Kč 
Bankovní poplatky  1 288,00 Kč 
Náklady celkem  8 087,81 Kč 
 
Výnosy    31 000,00 Kč 
Náklady      8 087,81 Kč 
Zisk / Ztráta    22 912,19 Kč 
 
 
Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2021  99 632,17 Kč  
 
 
 
 
 
Z toho: 
Pokladna stav k 31.12.2021 0,00 Kč 
Bankovní účet k 31.12.2021  99 632,17 Kč  
Finanční prostředky celkem  99 632,17 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Táňa Štěpničková Schválil: Mgr. Martin Ruský 
V Ostravě:  25.02.2022 V Opavě: 
 

http://www.auz-msk.cz/


           Příloha č. 2 
 

Zpráva kontrolní komise Asociace učňovských zařízení MSK, z. s. 
 

o kontrole hospodaření ke dni 31. 12. 2021 
 
 
 
Složení komise:  RNDr. Herman  

Mgr. Solich  
Ing. Walach 

 
Kontrolní komise provedla kontrolu předložených dokladů: 
 

 
- Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2021 - stav finančních prostředků 

 99 632,17 Kč - bankovní účet 
          0,00 Kč - pokladna 

 
 
Závěr: Komise z předložených dokladů neshledala žádné závady 
 
 
 
V Ostravě 19. 4. 2022 
 

RNDr. Ivo Herman  ………………………………. 
 

Mgr. Petr Solich      ……………………………….. 
 

Ing. Vladislav Walach ……………………………….. 
 




