Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh, příspěvkové organizace,
konané dne 5.4.2016
Přítomni:
za zřizovatele - Ing. Petr Hobl, CSc., MBA
- Martin Horák
za pedagog.pracovníky - Mgr. Alena Frühaufová
- Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
za zákon.zástupce nezl.žáků - Lenka Fairová
- Ivana Nováková (předsedkyně školské rady)
Host: Mgr. Květuše Horáková – ředitelka školy
Program:
1. Zahájení
2. Prezence
3. Dotazy radních ohledně údajné šikany učitele
4. Přerozdělení financí přidělených z rozpočtu města Zbiroh
5. Různé
Bod 1 – Zahájení
Jednání školské rady bylo zahájeno v ředitelně ZŠ za účasti hosta – ředitelky ZŠ J.V.Sládka Mgr.
Horákové.
Bod 2 – Prezence
viz přílohu
Bod 3
Předsedkyně školské rady požádala ředitelku ZŠ J.V.Sládka Mgr. Horákovou o seznámení radních
s údajnou šikanou učitele ze strany jednoho z žáků sedmé třídy. Paní ředitelka vysvětlila radním
situaci s tím, že záležitost byla projednávána jak se žákem a jeho zákonnými zástupci, tak se
samotným učitelem a byly vyvozeny patřičné důsledky a závěry.
Bod 4 – Přerozdělení financí z rozpočtu města Zbiroh
Školská rada byla seznámena s tím, že finanční prostředky přidělené škole z rozpočtu města by měly
být dle návrhu zřizovatele proinvestovány v menších asi pěti akcích. Po diskusi radních s ředitelkou
ZŠ bylo dohodnuto, že by bylo smysluplnější tyto finance využít na dvě větší akce, a to na instalaci
skříněk v šatnách pro 2. stupeň ZŠ a opravu osvětlení tělocvičen (převážně světla ve velké tělocvičně
jsou v havarijním stavu). Bylo dohodnuto, že bude co nejdřív svoláno další jednání školské rady za
účasti starosty města Ing. Ruska. Předsedkyně školské rady vyjedná se starostou vhodný termín.
Bod 5 – Různé
Předsedkyně školské rady se dotazovala ředitelky školy na incident, který se odehrál v době, kdy žáci
přicházejí ráno do školy, na chodbě druhého stupně, kdy jeden z tatínků pod záminkou, že jde za třídní
učitelkou svého syna, se sice zapsal do sešitu pro návštěvy školy, ale na chodbě školy poté měl uhodit
spolužáky svého syna. Předsedkyni školské rady se zdají nedostatečná opatření proti vniknutí osob do
budovy školy, žáci by měli být v budově více chráněni. Proběhla diskuse o tom, jak tomuto lze
zabránit. Možností by bylo znovuzavedení konzultačních hodin učitelů s rodiči, avšak z dřívější
zkušenosti nebyl o tyto konzultační hodiny ze strany rodičů přílišný zájem.
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Usnesení k bodu č.4:
Školská rada žádá zřizovatele o přerozdělení finančních prostředků přidělených z rozpočtu města
z pěti menších akcí na dvě větší akce, a to na instalaci skříněk v šatnách pro 2. stupeň ZŠ a opravu
osvětlení v tělocvičnách (především ve velké tělocvičně).

Ve Zbiroze dne 5.4.2016
Ivana Nováková
předsedkyně školské rady
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