Zasedání školské rady 14. 10. 2016
Přítomni:
Mgr. Alena Popelková (zástupkyně za obec – předsedkyně školské rady)
Josef Škeřík (zástupce za obec)
Mgr. Petra Hospodková (zástupkyně za pedagogický sbor)
Jiří Moták (zástupce za rodiče žáků)
Lucie Mikulecká (zástupkyně za rodiče žáků)
Mgr. Václav Sychra (jako host)
Omluven:
Mgr. Vít Hospodka (zástupce za pedagogický sbor)
Program jednání:
1) Přivítání nových členů školské rady a seznámení s činností školské rady
2) Proběhlo seznámení členů školské rady s výsledky doplňujících voleb do školské rady.
Školská rada schválila výsledky doplňujících voleb. Jejich výsledky budou zveřejněny na
www stránkách školy. Další řádné volby se uskuteční v září 2017.
3) Školská rada zvolila nového zapisovatele – Lucii Mikuleckou
4) Školská rada vzala na vědomí písemné vyjádření Mgr. Víta Hospodky k anketě konající se
29. 8. 2016. Anketa byla zaměřena na otázky týkající se vztahu vedení školy a ostatních
zaměstnanců, na působení manželů Hospodkových ve vztahu nadřízený-podřízená jako
problém na pracovišti.
Závěry:
* Žádný z učitelů, kteří se ankety účastnili, nevnímá společné působení manželů
Hospodkových ve škole jako problematické. Mgr. Hospodka zůstává i nadále ve funkci
zástupce ředitele
* Otázky ve vztahu vedení školy a zaměstnanců byly ve většině případů hodnoceny kladně
* Protože se objevila připomínka, že ze strany vedení chybí „ženský pohled“ na některé
problémy, bylo rozhodnuto, že na porady vedení školy bude zvána paní Mgr. Jeřábková
(výchovná poradkyně)
* Škola bude spolupracovat s mediátorem paní Táňou Brodskou, která se zabývá otázkou
profesionální supervize na pracovišti

5) Školská rada vzala na vědomí vysvětlení Mgr. Václava Sychry ohledně schůzky s
mediátorem p. Brodskou za účasti p. Josefa Škeříka, Mgr. Víta Hospodky a Mgr. Václava
Sychry v ZŠ během měsíce září 2016.
6) Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016
7) Školská rada bere na vědomí:
Informaci ředitele školy Mgr. Václava Sychry o:
a) uskutečněné vizitaci z České školní inspekce a Oblastního inspektorátu práce
b) po kontrole Inspektorátu práce konané 12. 10. 2016 upravil ředitel školy zařazení některých
zaměstnanců do platových tříd dle katalogu prací.
8) Mgr. Václav Sychra vznesl dotaz mířený k vedení obce ohledně pracovní doby
pedagogických pracovníků při dobrovolných aktivitách (Den matek, Vánoční zpívání atd.)
Zástupci obce ve školské radě byl doporučený postup – tyto akce budou pořádány jako akce
obce ve spolupráci se školou.
9) Mgr. Alena Popelková požádala vedení školy o zveřejnění tematických plánů na www
stránkách školy. Pan ředitel se zavedení tematických plánů nebrání a přislíbil projednání
tohoto požadavku na příští pedagogické radě.
10) Mgr. Petra Hospodková vznesla dotaz na důsledky vyplývající z vizitace ČŠI a OIP (viz.
7a). Zástupci obce ve školské radě uvedli, že obec čeká na výsledky šetření výše uvedených
orgánů.
Příští jednání školské rady proběhne na základě vyzvání předsedkyně školské rady.
Zapsala: Lucie Mikulecká

