Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh, příspěvkové organizace,
konané dne 11.06.2019
Přítomni:
za zřizovatele - Mgr. MgA.Marie Holečková
- Martin Horák
za pedagog.pracovníky - Mgr. Markéta Soukupová
- Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
za zákon.zástupce nezl.žáků – Ivana Nováková (předsedkyně školské rady)
omluvena: Markéta Rieserová
Host: Mgr. Květuše Horáková – ředitelka školy
Program:
1. Zahájení
2. Prezence
3. Přivítání a představení nové členky školské rady Marie Holečkové
4. Aktualizace školního vzdělávacího programu
5. Informace o elektronických žákovských knížkách
6. Téma dílen (dotace, výuka, místo výuky, výrobky atd.)
7. Projednání výstavby odborných učeben nad školní jídelnou
8. Připomínky Martina Horáka
9. Dotaz Martina Horáka
10. Přítomnost ředitelky školy na jednáních školské rady
11. Stanovení termínu podání návrhů bodů jednání školské rady
Bod 1 – Zahájení
Jednání školské rady bylo zahájeno v kanceláři zástupkyně ředitelky.
Bod 2 – Prezence
viz příloha
Bod 3 – Přivítání a představení nové členky školské rady Marie Holečkové
Představení nového člena školské rady Mgr.MgA. Marie Holečkové předsedkyní školské rady.
Mgr.MgA. Marie Holečková sděluje, jak chce fungovat z pozice člena školské rady. Chce pomoci
s hledáním nových učitelů, zejména by byla ráda, kdyby se pro školu našli noví mladí učitelé,
asistenti. Hlavně pro 1. stupeň školy. Ráda by zprostředkovala komunikaci mezi rodiči, prarodiči a
školou.
Bod 4 – Aktualizace školního vzdělávacího programu
Od školního roku 2019/2020 by se výuka anglického jazyka rozšířila do druhého ročníku na jednu
vyučovací hodinu týdně. Počet hodin musí zůstat stejný v rámci ročníku, a proto bude o jednu hodinu
méně českého jazyka. Martin Horák a Ivana Nováková se ptají, zda to nebude na úkor českého jazyka.
Ostatní členové rady sdělují, že nikoliv, neboť ve druhém ročníku školy je hlavní náplní upevňovat
znalosti z prvního ročníku, proto je tam právě prostor pro začátek výuky anglického jazyka.
Usnesení k bodu 4: Školská rada schvaluje aktualizaci ŠVP - změna učebního plánu ve druhém
ročníku. V rámci týdenní dotace výměna jedné vyučovací hodiny českého jazyka za jednu vyučovací
hodinu anglického jazyka.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 nepřítomen (M.Rieserová)
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Bod 5 – Informace o elektronických žákovských knížkách
Mgr. Soukupová vysvětluje, že rodičům byly předány písemné informace o elektronických a
papírových žákovských knížkách, poté byly rodičům předány k vyplnění dotazníky, ze kterých
vyplynulo, že většina rodičů je pro zavedení elektronických žákovských knížek. Tyto budou zavedeny
od školního roku 2019/2020 na obou stupních školy s tím, že v prvním a druhém ročníku zůstane
papírová podoba ŽK. Mgr. Soukupovou bylo vysvětleno, jaké jsou možnosti pro sociálně slabší
rodiny, je možné jim vytisknout např. měsíční výpis známek jejich dítěte. Ředitelka školy vysvětluje,
že je škola zasíťována a bude žádáno o posílení sítě WiFi.
Bod 6 – Téma dílen (dotace, výuka, místo výuky, výrobky atd.)
Martin Horák se dotazuje, jak pokračuje výuka dílen. Ředitelka školy sděluje, že předmět se jmenuje
pracovní činnosti a jediný učitel na škole Mgr. Drábek vyučuje tento předmět. Žáci pracují jak venku,
tak v místnosti dílen. Ředitelka školy dále odpovídá, že se starostou řešila nástavbu odborných učeben.
Bod 7 – Projednání výstavby odborných učeben nad školní jídelnou
Mgr.MgA. Holečková navrhuje, aby se využila dotace MAP II, kde je zbirožská škola
zakomponovaná do projektového záměru na nástavbu odborných učeben. Po diskuzi členů školské
rady bylo dohodnuto, že Mgr.MgA. Holečková zjistí na městském úřadu ve Zbiroze v oddělení
investic, zda se ve věci něco řešilo, jak dopadlo posouzení statikem. Mgr.MgA. Holečková tuto
záležitost přednese i na zastupitelstvu.
Bod 8 – Připomínky Martina Horáka k rozpočtu školy a jeho nepředložení školské radě,
k testování členů pedagog.sboru na drogy a alkohol, k radě zaměstnanců a jejímu vyjadřování
vně školy a k odmítnutí dítěte s postižením
K rozpočtu školy a jeho nepředložení školské radě se vyjadřuje paní ředitelka. Odpovídá, že rozpočet
nepředložila školské radě, ale rovnou zřizovateli. Škola má střednědobý výhled rozpočtu na tři roky,
který je umístěn na webových stránkách školy po schválení radou města. Nikdo ze členů školské rady
nevznesl podnět ke svolání školské rady ohledně projednání návrhu. Na další schůzi školské rady,
která proběhne v září 2019, se členové rady domluví na dalším termínu schůze, kdy už bude znám
návrh rozpočtu školy.
Testování členů pedagog.sboru na drogy a alkohol – K tomu se vyjadřuje Mgr. Soukupová, že přímo
od zaměstnanců školy vzešel podnět, že nemají problém s namátkovým testováním na drogy a alkohol.
Berou to jako důkaz jejich křivého osočení z užívání těchto látek. Paní ředitelka tím nepopírala žádná
práva zaměstnanců.
Rada zaměstnanců a její vyjadřování vně školy – Mgr.Ing. Andrea Tláskalová vysvětluje, že již
vyvrátila nepravdy z dopisu Mgr. Petra Matouška emailem, který zaslala všem zastupitelům dne
16.04.2019:
 rada zaměstnanců žádné trestní oznámení nepodala
 rada zaměstnanců nesepsala ani jednu petici
 rada zaměstnanců odeslala vyjádření stanoviska - demokracie se vyznačuje svobodou projevu
 dopis předaný 01.04.2019 na pracovní schůzce neprošel radou zaměstnanců, proto tam rada
zaměstnanců není vůbec uvedena, ale je to pouze slušně napsané a podepsané stanovisko
zaměstnanců - demokracie se vyznačuje svobodou projevu
 Mgr.Ing. Tláskalová sděluje, že nepsala na všechny strany, ale pouze na jmenované
organizace
 pedagogové a zaměstnanci školní jídelny žádné petice nepodepisovali
 Mgr. Petr Matoušek uvedl „lze se ptát, jaké mají důkazy o načasování a propojení s
konkurzem" – k tomu se Mgr.Ing. Tláskalová vyjadřuje, že nerozumí, komu a proč by měli
uvádět důkazy
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Mgr. Petr Matoušek uvedl „s nejistotou se lze ptát, kdy proběhly volby do rady a kolik má
členů" – Mgr.Ing. Tláskalová nerozumí, proč to s nejistotou pana Matouška zajímá, ale s
jistotou může Mgr.Ing. Tláskalová uvést, že rada má 3 členy a poslední volby proběhly v
lednu 2019
Dále k tomuto bodu doplňuje Mgr.Ing. Tláskalová, že poslední volby proběhly v dubnu 2019.
Odmítnutí dítěte s postižením – k tomu se vyjadřuje Mgr.MgA. Holečková, že rozhodnutí, zda
postižené dítě přijmout, je v kompetenci školy. Paní ředitelka sděluje, že dítě nepatří do spádové
oblasti zbirožské školy, přesto ho paní ředitelka neodmítla a doporučila matce další jednání na základě
doporučení PPP (SPC). Matka se od té doby neozvala.
Bod 9 – Dotaz Martina Horáka
Martin Horák se dotazuje, zda bylo paní ředitelkou podáno trestní oznámení kvůli anonymnímu dopisu
ohledně alkoholu a drog u pedagogů. Pokud ne, Andrea Tláskalová lhala. Paní ředitelka odpovídá, že
dne 01.04.2019 podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Andrea Tláskalová nelhala.
Bod 10 – Přítomnost ředitelky školy na jednáních školské rady
Školská rada souhlasí s tím, aby se paní ředitelka školy zúčastňovala jednání školské rady.
Bod 11 – Stanovení termínu podání návrhů bodů jednání školské rady
Školská rada stanovuje, že návrhy bodů na projednání na schůzi školské rady budou členy školské
rady podány předsedkyni rady nejpozději 7 dnů před konáním schůze školské rady.
Hlasování: 4 pro, 1 proti (M.Horák), 1 nepřítomen (M.Rieserová)
Mgr.Ing. Tláskalová žádá, aby k projednání byly zařazeny body kompetentní a body podložené fakty.
Různé:
Martin Horák žádá, aby na webových stránkách školy bylo uvedeno namísto „Postup Policie při
výslechu žáka“ toto: „Postup školy při výslechu žáka“. Mgr. Soukupová sděluje, že tato věc už je
uzavřena a nepatří to k povinné dokumentaci školy.

Ve Zbiroze dne 11.06.2019

Ivana Nováková
předsedkyně školské rady
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