Zápis z jednání Rady školy
Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací a ZUŠ Pavla Křížkovského,
konané dne 18. června 2018 v 18 hodin

Přítomní: Vladimír Brázda, Alexandra Julíčková, Pavlína Mazáčová, Daria Šimčáková, Milan Kolčava,
Martin Hroch, Jiří Dittrich, Zuzana Pazdírková
Omluveni: Olga Horáková, Ivana Galíková, Petr Šimčák.

1) Jednání zahájeno v 18.05 hod. předsedou Rady školy GYM Vladimírem Brázdou
2) Úvodní slovo P. Matuška:
Dluhopisy škol jsou zaplaceny
Od 1. 9. 2018 budou nové mzdové výměry pro pedagogy (ohodnocení učitelů bude
srovnatelné se státními školami)
Vzdává se členství v Radě školy GYM
3) Dotaz D. Šimčákové na možnost přístupu k důležitým dokumentům, ke kterým ředitelé škol přístup
nemají – nesouhlas pana Matušky – uvádí, že ředitelé mají přístup ke všem dokumentům školy. Poté
p. Matuška opustil jednání. Dále p. Šimčáková upozorňuje na nesrovnalosti ve čtvrtletní výsledovce –
položka 518 (ostatní služby) vykazuje rozdíl téměř půl milionu korun ve dvou různých vyhotoveních
stejné výsledovky. Upozorňuje na stálé nedostatky v účetnictví a na různá vyhotovení stejných
dokumentů s různými výsledky.
4) Zbylí členové RŠ analyzovali nastalou situaci diskusí o:
a) hospodářských výsledcích škol
b) mzdových výměrech a mzdových předpisech – podle slov pana Matušky byl vydán nový
mzdový předpis, dle kterého jsou nyní pedagogové odměňováni. Tento dokument však ve škole není
a nikdo s ním nebyl seznámen. Panem Matuškou bylo přislíbeno jeho vyhotovení, není však stále
k dispozici.

5) Zpráva ředitelů škol o navýšení mezd na GYM a ZUŠ:
M. Hroch – ze ZUŠ odchází 20 % pedagogů z důvodu demotivace a znechucení stavem školy,
podhodnocením a nulovou perspektivou.

6) Dotaz na plánované stavební úpravy a opravy školy a další perspektivy a fungování škol a návrh
způsobu vnitřní komunikace mezi jednatelem a oběma řediteli tak, aby byla dohledatelná a
prokazatelná (např. datová schránka). RŠ jednohlasně odsouhlasila, že datovou schránku si zřídí
předseda rady školy V. Brázda.

7) Požadavek na formulaci dotazů Rady školy směrem k jednateli p. Matuškovi s prokazatelným
doručením:
a) Proč se liší výsledovky za 1Q 2018 předkládané spoluvlastníkům a radám škol?
b) Požadavek na měsíční zprávy o hospodaření k rukám ředitelů (není nijak plněn totožný požadavek
z minulého jednání škol dle bodu 6 jednání Rady školy dne 15. března 2018).
8) Ředitelé sdělili radám škol, že není pravdivá informace p. Matušky o přístupu ředitelů ke všem
dokumentům škol. Ředitelé přístup ke všem materiálům nemají, ani často nemají zpětnou vazbu, zda
jsou jejich rozhodnutí p. Matuškou akceptována. Také potvrzují, že ani jim nebylo sděleno, na základě
čeho jsou v současné době zaměstnanci odměňováni.
9) Ředitel gymnázia byl radou školy požádán o doplnění členů rady za odstoupené členy P. Matušku
(za zřizovatele) a A. Schneidera (za rodiče).

Zapsala A. Julíčková
Ověřil: V. Brázda

