stručný harmonogram kauzy v roce 2012 a 2013
2012
18. 4.
Odvolání ředitele školy MgA. Františka Fialy bez předchozího jednání, bez uvedení důvodu.
Po několika dnech MgA. František Fiala po poradě s právníkem zjistil, že neuvedení data
platnosti na rozhodnutí o odvolání znamená platnost druhý den po předání, tedy 19. 4. 2012.
Vzhledem k výše uvedenému nebylo zajištěno předání agendy ředitele a škola zůstala se statutárním
zástupcem, který byl písemně pověřený až po 4 týdnech a v předvečer státních maturit (jejich
realizace byla ohrožena). V rozhodnutí o odvolání jsou navíc právní chyby.
25. – 26. 4.
Praktická část maturit. Není pověření pro statutárního zástupce.
1. 5.
Zástupce R. Mimra vydává dokument, který průběžně vyhodnocuje plnění Střednědobé strategie
pro KEA (na období dvou let) reflektující záměry zřizovatele.
2. – 3. 5.
Státní maturity – písemná část (stále nebyl písemně pověřen statutární zástupce).
2. 5.
Mimořádná pedagogická rada – 32 z 35 přítomných pedagogů podporuje myšlenku změny
zřizovatele a podporuje zástupce ředitele v jednání na toto téma. V následující poradě vedení KEA
s Mgr. Martinou Sklenářovou byly sděleny některé z neoficiálních důvodů odvolání ředitele.
V odpoledním jednání s pedagogy KEA M. Sklenářová sdělila, že „synodní rada se zabývala
možností předání školy jinému zřizovateli“ a „M. Sklenářová na jednání se zřizovatelem podpoří
návrh na změnu zřizovatele“.
2. 5.
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele KEA.
9. 5.
Zástupcům KEA je během jednání se členy synodní rady sděleno, že v březnu 2012 bylo
rozhodnuto nejednat o změně zřizovatele konzervatoře (zároveň však synodní rada připouští,
že tato možnost byla zvažována).
16. 5.
Dává výpověď účetní firma zajišťující veškeré účetní služby včetně mzdové agendy.
16. 5.
Na návrh předsedkyně studentské rady T. Červinkové schválila studentská rada založení obecně
prospěšné společnosti Konzervatoř Olomouc.

18. 5.
Tehdejší zástupce R. Mimra posílá Otevřený dopis synodní radě ČCE, kde shrnuje události, které
se staly do této chvíle a prosí o zahájení jednání o změně zřizovatele.
22. 5.
Synodní rada vydává stanovisko, kde se píše, že synodní rada ČCE „nekoná, ani nekonala žádné
kroky vedoucí ke změně zřizovatele školy“. V prohlášení je také zmíněno, že „jakékoliv šíření
informací o změně zřizovatele a omezování provozu školy je nepodložené, zlovolné a působí
destabilizaci jejího života“.
28. 5.
Vedení KEA se na schůzce se zástupci Rady školské právnické osoby (ŠPO) dohodlo na
kompromisním návrhu: zrušení konkurzu na ředitele a zahájení jednání o změně zřizovatele
v horizontu měsíců až jednoho roku (5. 6. pak o tomto návrhu jednala synodní rada).
4. 6.
Zástupce ředitele MgA. R. Mimra podává rezignaci. Vzhledem k předchozím sporům R. Mimry
se synodní radou měla rezignace usnadnit přijetí kompromisního návrhu.
5. 6.
Synodní rada zamítá kompromisní návrh Rady ŠPO z 28. 5.
6. 6.
Na jednání synodní rady je pozván zástupce ředitele Petr Rajnoha. Cílem jednání mělo být
otevření cesty k rozhovorům zástupců zřizovatele s Olomouckým krajem, který zaslal dopis
s žádostí o zahájení jednání o možnosti převzetí zřizovatelské funkce.
8. – 9. 6.
Probíhá demonstrace, díky které byly dvě studentky pozvány na jednání synodu (jednání o škole
bylo uzavřené pro veřejnost). Studentky přednesly dvě základní otázky, které se týkaly
konzervatoře: 1. odvolání ředitele 18. 4. a 2. změna zřizovatele.
11. 6.
Schůzka studentů a pedagogů se zástupci synodní rady (Joel Ruml, Pavel Kašpar). Na schůzce
byla představena dočasná ředitelka JUDr. Simona Zikmundová (nikdo z vedení KEA nebyl
předem informován), která má být ve funkci do 31. 7. 2012.
20. – 28. 6.
Protesty formou petiční houpačky. V rámci protestů upořádali studenti tři odpolední koncerty.
Akce studentů měly ohlas v médiích, například v Olomouckém deníku a v České televizi.
červenec a srpen
Studenti a pedagogové připravují novou školu k otevření. 24. 7. je u Krajského soudu v Olomouci
zapsána Konzervatoř Olomouc o.p.s., která bude zřizovatelem nové konzervatoře. 10. 8. je předána
petice k rukám ministra školství, která žádá o mimořádný zápis Konzervatoře Olomouc do rejstříku
škol. Nová škola má předjednány prostory na ZUŠ „Žerotín“.

21. 8.
Na popud hejtmana Olomouckého kraje se scházejí zástupci KEA a Konzervatoře Olomouc.
Po několika hodinách jednání nabídl Pavel Zatloukal k dispozici svou funkci. Nové výběrové
řízení bude uskutečněno podle vyhlášky č. 54/2005 Sb. Garantem transparentnosti konkurzu
bude Olomoucký kraj. Pokud ČCE dodrží dohodu, vzdá se svého projektu nové konzervatoře.
6. 9.
Vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele KEA.
8. 10.
Z technických důvodů zřizovatel přesunuje výběrové řízení na 12. 10. 2012.
12. 10.
Z pěti uchazečů úspěšně prošli výběrovým řízením jako vhodní kandidáti na ředitele tři uchazeči.
V dalším hlasování obsadil Mgr. Pavel Zatloukal (nynější dočasný ředitel KEA) první místo,
druhé místo získal MgA. František Fiala (odvolaný ředitel), třetí byl statutární zástupce ředitele
MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
16. 10.
Synodní rada na svém pravidelném zasedání nového ředitele KEA nejmenovala.
26. 10.
Pedagog KEA Robert Mimra posílá otevřený dopis pro ČCE.
Dopis ke stažení na: http://www.konzervatorolomouc.cz/data/dopiscce.pdf.
30. 10.
Synodní rada vydává vyjádření k otevřenému dopisu R: Mimry.
30. 10.
Synodní rada jmenovala ředitelem KEA Mgr. Pavla Zatloukala.
8. 11.
Mgr. Pavel Zatloukal oficiálně oznamuje pedagogům, že je jmenován ředitelem KEA do roku
2018.
9. 11.
Miloše Rejchrta reaguje na vyjádření synodní rady k otevřenému dopisu R. Mimry.
12. 11.
Vychází časopis Český bratr č. 11 s textem R. Mimry, který reaguje na článek Pavla Kašpara
uvedený v zářijovém Českém bratru. Texty z obou čísel časopisu jsou.
Prosinec
Vedení KEA nechává vypracovat Zprávu o věcných poznatcích z kontroly účetnictví a rozpočtové
kázně školské právnické osoby Konzervatoř Evangelické akademie za účetní období roků 2010,
2011 a za I. pololetí roku 2012 (dále jen "zpráva auditora").

2013
14. 1.
K osobnímu jednání se schází synodní senior Joel Ruml, náměstek synodního seniora Pavel Kašpar,
vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Martin Kocanda a zástupce odborů KEA Robert
Mimra. Informace o obsahu schůzky si případně vyžádejte u zúčastněných.
23. 1.
Schůze ředitele KEA Pavla Zatloukala, zástupce ředitele Petra Rajnohy, vedoucího smyčcového
oddělení KEA Davida Mimry, předsedy školské rady Pavla Glogara a zástupce odborů KEA
Roberta Mimry. Na jednání R. Mimra podává výpověď k 31. 3. 2013. Ředitel KEA na jednání
slíbil "ukončení smluvního vztahu KEA a JUDr. Zikmundové do 31. 3. 2013", "do 8. 2. 2013
obdrží odbory data o vývoji mezd podle jednotlivých profesních skupin" a "v první polovině
února nastoupí statutární zástupce ředitele KEA za Konzervatoř Olomouc" (viz dohoda z 21.
8. 2012). Tyto body ředitel KEA splnil pouze částečně, některé vůbec.
28. 1.
Druhý otevřený dopis Miloše Rejchrta k situaci na KEA.
7. 3.
Zástupce odborů KEA R. Mimra posílá členům Rady ŠPO komentář ke zprávě auditora.
8. 4.
Odbory KEA ve spolupráci se studentskou radou vyhlašují "Souhlasím se změnou zřizovatele
KEA". Výsledek referenda zde. Rozhovor k referendu s R. Mimrou najdete na tomto odkazu.
26. 4.
Hlasovací urny k referendu byly zapečetěny členy školské rady.
19. 5.
Členové ČCE sečetli hlasy referenda "Souhlasím se změnou zřizovatele KEA". Referenda se
zúčastnilo 80% zaměstnanců a studentů KEA. Pro změnu zřizovatele hlasovalo 85% z nich.
Podrobnější informaci k výsledku referenda najdete na tomto odkazu.
22. 5.
Třetí otevřený dopis Miloše Rejchrta k situaci na KEA.
24. 5.
Školská rada KEA posílá předsednictvu synodu ČCE dopis, ve kterém vyzývá nejvyšší orgán
církve k věcnému jednání a žádá o zvážení možnosti změny zřizovatele.

Podrobný harmonogram k olomoucké kauze najdete na:
http://www.konzervatorolomouc.cz/kauza_cz.html .

k 28. 5. 2013 vypracoval R. Mimra

