
 

Zápis z jednání Rady AUZ 

 

Termín: 9. 9. 2020 

Místo:   Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
 

Přítomni:  Chrenka, Kusý, Vondál, Ruský, Szymeczek, Szotkovski 

Omluven:  ----- 

Host:   Štursa 

 
Program: 
 
1. Kontrola úkolů:  

 žádné 
 
 
2. Informace: 

 Rada se zabývala těmito tématy: 
o otevřený dopis Ministrovi školství - Nerušte žákovské soutěže, 
o ve Vzdělávacích službách vyšla statistika ohledně středních škol, 
o stav kolem Covid-19 a dokumenty související s Covid-19 - Manuál, Doporučení 

ČŠI, 
o navýšení platů učitelů o 9% od 1. 1. 2021, 
o prováděcí vyhláška k maturitě na příští školní rok ještě není, 
o dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, 
o financování regionálního školství - PH max, financování nepedagogických 

pracovníků, 
o nařízení vlády č. 354/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 

oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, 
o otázka výstavy Student a Job - 4. až 5. 12. 2020 - Výstaviště Černá louka, 
o novela zákona o pedagogických pracovnících nařizuje povinné přezkoušení z ČJ 

cizinců, včetně Slováků, 
o vyjádření náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT, kterým 

se vydávají aktualizované RVP oboru středního vzdělávání - viz příloha č. 1 - 
dopis náměstka, 

o novely školského zákona č. 284/2020 řešící nové maturity, č. 349/2020 - distanční 

vzdělávání, 
o otázka definice dalšího pracoviště z pohledu školského zákona v souvislosti 

s odloučenými pracovišti zajišťující odborný výcvik žáků, 
o otázka účetní AUZu - Rada AUZu po dohodě s p. Štursou rozhodla o tom, že 

účetnictví bude dělat pí. Štěpničková (účetní Střední školy stavební 

a dřevozpracující, Ostrava, U Studia 33), 
o sídlo Asociace zůstává nezměněno, tzn. Střední škola stavební a dřevozpracující, 

Ostrava, U Studia 33, 
o Rada AUZu rozhodla o termínu konání Valné hromady 24. 11. 2020 v 10:00 hod. 

na Střední škole stavební a dřevozpracující, Ostrava, U Studia 33, v případě 

zhoršené situace ohledně Covid-19 bude řešena Valná hromada korespondenční 

formou. 
 
 

https://portal.msk.cz/pravni-is/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgeyf6mrrge


 
 

p. Štursa - přednesl zprávu o hospodaření AUZu k 31. 12. 2019, z důvodu toho, že dubnová Valná 

hromada AUZ se nekonala kvůli Covid-19 - viz příloha č. 2 
 
 
 

3. Diskuze:  
 otázky související s Covidem -19 v návaznosti na školskou problematiku 
 otázka dalšího pracoviště v souvislosti s odborným výcvikem 

 
 

 
4. Nový úkol:   

 Žádné 
 
 

Příští jednání Rady AUZ  bude 14. 10. 2020 v 10:30 hod. na SŠ služeb a podnikání, Ostrava-
Poruba, Příčná 1108  

 

 

 

V Ostravě-Porubě, 15. 9. 2020                     Zapsal: Pavel Chrenka 










