
Zápis z Valné hromady AUZ konané dne 22. 11. 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  do 22. 11. 2022,

4. Zpráva o hospodaření AUZ do 30. 10. 2022

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 

- Mgr. Folwarczného, Bc.  Kožusznikovou, DiS, Ing. Haščákovou, Mgr. Trykara,

ad 2. Volba mandátové komise, návrhové komise 

Mandátová komise:  Mgr. Šubert 

Mgr. Kellnerová 

Návrhová komise:      Ing. Szotkowski  

Ing. Vondál  

Kontrolní komise:      RNDr. Herman  

Mgr. Solich 

Ing. Walach  

Mgr. Šubert – na Valné hromadě je přítomno 25 členů z 33 – Valná hromada je 

usnášeníschopná.  



 

ad 3. Zpráva o činnosti Rady AUZ  do 22. 11. 2022 

 

Přehled plnění úkolů daných radě AUZ minulou valnou hromadou 19. 4. 2022: 

 

- Svolat valnou hromadu do konce listopadu 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 8x - 12. 1. 2022, 2. 2. 2022, 16. 3. 2022, 19. 4. 2022, 25. 5. 2022, 

8. 9. 2022, 12. 10. 2022 a 22. 11.  2022. 

 

Rada AUZ  se od minulé valné hromady zabývala těmito tématy: 

• novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., 

• novela zákona o pedagogických pracovnících, 

• vyhláška č. 250/2022 Sb., 

• Lex Ukrajina II, 

• vydání dokumentů pověřence pro ochranu osobních údajů, 

• duální systém, 

• operační program JAK, 

• neúspěch žáků u didaktických testů, 

• návrh na zvýšení částky ohledně veřejných zakázek z 200 000,- Kč na vyšší částku (alespoň 

500 000,- Kč), 

• on-line veletrh středních škol, 

• testování tělesné zdatnosti žáků, 

• hodnocení škol zřizovatelem, 

• zkrácení ONIV, 

• platy nepedagogů, 

• celkový stav českého školství. 

 

 

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. 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Chrenka 

 

 

 

 

 

 

 

 



ad 4. Zpráva o hospodaření AUZ k 31. 10. 2022 

 

Zpráva o hospodaření AUZ k 31. 10. 2022     - viz Příloha č. 1  

Přednesl p. Ruský 

 

Zpráva kontrolní komise AUZ za rok 2022    - viz Příloha č. 2 

Přednesl p. Herman 

 

 

 

ad 5. Vystoupení zástupců OŠMS KÚ MSK 

 

Ing. Haščákovou: 

• aktualizace pravidel pro veřejné zakázky – limit pro rozhodování ředitelů bude 

pravděpodobně stanoven na 500 000,- Kč bez DPH, je to ve fázi příprav, musí schválit Rada 

kraje, 

• výjimka z pravidel administrátora od ledna  - všechny nadlimitní zakázky bude zpracovávat 

MT Legal, ředitel si nebude vypisovat požadavky, ale zaměstnanec kraje, 

• projekty veřejných zakázek v rámci EU bude dělat odbor školství, zaměstnance MT Legal 

navštíví školu, objednávku udělá odbor školství i to zafinancuje, 

• změna ve vypsání plánu veřejných zakázek – od roku 2023 nahlásit plánovanou zakázku 

ne do 15. 1. ale do konce roku, 

• pokud lyžařský výcvik přesáhne hodnotu 500 000,- Kč musí se vyplnit formulář z kraje 

• zálohy na energie se budou poskytovat kvartálně, 

• projektová dokumentace od 500 000,- Kč musí jít do Rady kraje, protože je součástí akce 

související s veřejnou zakázkou – účinnost od 1. ledna 2023 

 

Bc. Kožuszniková, DiS.: 

• nedostatečná výše ONIVu – s tímto stanoviskem souhlasí i Asociace krajů, 

• národní plán obnovy bude pokračovat v dalších dvou letech, 

• přesun mzdových prostředků do ONIV je v jednání z důvodu vyplácení nemocenské, 

• navýšení tarifů nepedagogických pracovníků – MŠMT nemá dostatek finančních prostředků 

na vyplacení tarifů, rozdělení záloh na listopad a prosinec, termíny záloh – listopad 30. 11., 

prosinec do 23. 12., 

• odměňování pracovníků škol – šetření jak se odměny rozdělují mezi zástupce ředitele 

a pedagogické pracovníky, od ledna 2023 bude nová tabulka, která bude souviset s odměnami 

ostatních pedagogických pracovníků, 

• asistent pedagoga nebude financován podle podpůrných opatření, ale podle PH Max. 

 

Mgr. Trykar: 

• Změny právních předpisů: 

✓ chystá se novela školského zákona – změny ve všech oblastech, např.: 

- povinnost zpřístupnit školní dokumenty na webu, 

- při vyloučení žáka - změna lhůty – do 2 měsíců zahájit řízení, 

- udělení důtky pedagogem, 

- odvolací řízení - § 163, 1a, 

- přijímací řízení – odevzdání přihlášky ne do 1. března, ale do 25. února, 

zveřejnění způsobu hodnocení, odvolání – lhůta 3 pracovní dny, ne 3 

kalendářní dny, zápisový lístek použít i v náhradním termínu, 

- funkce provázející učitel. 

✓ Zásady z kraje: 

-   připomínkování zásad ukončeno s účinností 1. 1. 2023, 

- návrh změny na univerzální souhlas zřizovatele. 

 

 

 



Mgr. Folwarczny: 

• chystá se rozpočet na příští rok – schválení pravděpodobně v prosinci, v rozpočtu jsou 

vykryty i náklady na energie, 

• nákup elektřiny – hodně vysoká, stát bude kompenzovat rozdíl, týká se to i plynu, rok 2023 

by neměl vybočovat z průměru, 

• poděkování ředitelům za přístup k problematice Ukrajiny, 

• nenárokové složky – u pedagogických pracovníků bude probíhat šetření ohledně odměn, 

přístup ředitelů k OP a odměnám. 

 

 

ad 6. Různé 

   

Mgr. Führer 

• informace o jednání Národní rady Czesha, byla přijata usnesení k odborným tématům. Rada: 

✓ podporuje navýšení prostředků na platy od 1. 1. 2023 formou zvýšení tarifní složky 

✓ žádá MŠMT, aby bylo systémově řešeno obnovování vybavení škol a školských 

zařízení IT technikou včetně jejich konektivity a kybernetickou bezpečností 

✓ bere na vědomí záměr digitalizace CZVV a je připravena na ní aktivně spolupracovat, 

✓ odsuzuje hysterickou mediální kampaň dehonestující práci SOU ohradní, jejího 

ředitele i celého pedagogického sboru. V současném školství se množí negativní 

situace vzniklé psychickými problémy žáků a absencí rodinné podpory vzdělávacích 

a výchovných procesů, a to napříč všemi obory a stupni vzdělávání. Tragédie, ke které 

došlo na SOU Ohradní, se může, bohužel, kdykoliv stát na kterékoliv škole. 

Nepovažujeme za objektivní jednostranně vinit školu a jejího ředitele. 

• otázka práce žáků na vymezeném pracovním zařízení – týká se to nezletilých žáků, pracovní 

skupina na tom pracuje, 

• mezirezortní komise MŠMT a Ministerstva zdravotnictví – posouzení zdravotní způsobilosti 

žáků, včetně duševních poruch žáků, 

• maturitní zkouška – didaktický test z ČJ – nebudou se vydávat nová pravidla českého jazyka, 

pouze v on-line verzi, doporučení nakoupit tato pravidla, 

• § 67, § 81 – kdy přestává být žák žákem školy – týká se to i těch žáků, kteří nebyli připuštění 

k maturitě nebo nevykonali maturitní zkoušku, výklad MŠMT je špatný. 

 

Mgr. Ruský 

- poděkování ředitelům za účast na valné hromadě vzhledem k současné situaci ve školství, 

- informace o chytané inovaci oborů, materiál rozeslán na členské školy AUZu, 

- zapsaný spolek bude mít datové schránky 

- návrh odměny pro mzdovou účetní AUZu pí. Štěpničkovou a pro správce ICT AUZu p. Štulu 

– 3000,- Kč/osoba, 

- návrh na ocenění Mgr. Chrenky za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost, odborem 

školství, 

- návrh uspořádat seminář na téma novela nařízení vlády 75/2005 Sb., cílený na učňovské 

školství, lektorka PhDr. Puškinová. 

 

Mgr. Folwarczny 

- otázka kapacity škol v České republice, kapacita MSK středních škol je na 52 %, 

- zájem o alternativní výuky na základních školách, 

- zájem o otevírání atraktivních oborů na soukromých školách – žádostí přibývá. 

 

Mgr. Chrenka 

• upozornění na novou návykovou látku Kratom, která se šíří na středních školách, 

• rada pro odborné vzdělávání, která řeší inovaci oborové soustavy – ustaveno 5 oborových 

platforem podle oborového zaměření a budou ustanoveny odborné asociace. 

 

 

 



ad 7. Diskuse 

 

Témata diskuse: 

• inovace oborové soustavy 

• Národní plán obnovy 

• útok žáka mačetou na pedagoga na SOU Ohradní – podpora řediteli 

 

 

ad 8. Usnesení 

1. Valná hromada schvaluje  

     a) program jednání  

  pro 25   proti  0  zdržel se 0 

 

     b) volbu mandátové komise, volbu návrhové  

  pro       25    proti  0  zdržel se 0 

 

     c) zprávu o činnosti Rady AUZu do 22. 11. 2022 

  pro 26   proti 0  zdržel se 0 

 

     d) zprávu o hospodaření AUZ  za rok 2022 do 30. 10. 2022 a zprávu kontrolní komise 

  pro 26   proti 0  zdržel se 0 

 

e) schválení odměny pro účetní AUZ a ICT pracovníka AUZu ve výši 3000,- Kč  

    pro každého 

   pro 25   proti 0  zdržel se 0 

 

f) návrh na ocenění Mgr. Chrenky za dlouhodobou pedagogickou činnost odborem  

    školství 

  pro 24   proti 0  zdržel se 1 

 

2. Valná hromada bere na vědomí  

a) vystoupení zástupců zřizovatele Odboru školství  

b) informace ze zasedání Celonárodní rady Czesha 

 

3. Valná hromada ukládá 

a) svolat Valnou hromadu AUZ dle Stanov AUZ do 30. 4. 2023 

b) rozeslat faktury na zaplacení členských příspěvků – 1000,- Kč do 30. 4. 2023 

c) uspořádat seminář  na téma NV 75/2005 pro členy AUZu 

 

 

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 a popřál všem pokojné Vánoce a šťastný nový rok 2023 

 

 

V Ostravě dne 1. 12. 2022 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Chrenka      Ověřil: Mgr. Petr Szymeczek 

 









Doplnění zápisu z Valné hromady AUZ ze dne 22. 11. 2022 z vystoupení 
Ing. Haščákové, 
 

• pokud částka za lyžařský výcvik bez DPH přesáhne 500 tis. Kč (podle nového 
návrhu Pravidel pro VZ), musí v případě, že bude k plnění vyzývat konkrétního 
dodavatele, poslat před realizací VZ odůvodnění prostřednictvím formuláře 
VZ003 
 

• pokud škola chce zpracovat projektovou dokumentaci, tak bez ohledu na cenu 
této PD musí žádat zřizovatele o souhlas se stavebními úpravami nad 500 tis. 
Kč (v tomto případě se nehodnotí jako „akce“ samotná PD, ale celá akce 
reprodukce, na kterou je PD zpracovávána). 

V Ostravě dne 5. 12. 2022 

 
Mgr. Pavel Chrenka 
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