ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 8. 8. 2016
Přítomni:
Mgr. Alena Popelková
Josef Škeřík
Lucie Mikulecká
Milan Bečička
Mgr. Vít Hospodka

Jako hosté:
Mgr. Václav Sychra
Ing. David Millich
František Zachař

Omluveni:
Mgr., Bc. Magdalena Lenochová

Program jednání:
Alena Popelková seznámila ŠR se stížností paní Brodníčkové, přečetla stížnosti Mgr. Dagmar
Radošové, Mgr. Petra Peňáze, M.A., Mgr. Michaely Veselé na vedení školy a na poměry ve škole.
Dále přečetla stížnosti rodičů žáků na jednání vedení školy, konkrétně na Václava Sychru, Víta
Hospodku, Petru Hospodkovou a Jitku Kufnerovou.
Lucie Mikulecká se dotazovala na výsledek ankety uskutečněné mezi rodiči dětí, které se účastní
plaveckého kurzu. Výsledky ankety poskytl Václav Sychra, který představil i některé výtky rodičů, ale i
souhlasné názory k termínu. Výsledkem ankety je ponechání termínu plaveckého kurzu na zimní
měsíce.
Václav Sychra reagoval na přečtené stížnosti učitelů a rodičů a souhlasil s požadavky členů rady obce.
1. Ředitel školy se vyjádří do konce srpna, jak vyřeší personální změny, kým nahradí odcházející
pedagogy. Kdo bude vykonávat funkci výchovného poradce a kdo nastoupí jako třídní učitel
do 1. třídy.
2. Do příštího jednání rady obce poskytne ředitel školy zápisy z porad ve škole.
3. Ředitel školy objasní financování hospodářky a dvou účetních do konce srpna.
4. Do konce srpna ředitel školy objasní způsob výuky anglického jazyka v příštím školním roce.
5. 29. 8. proběhne anonymní průzkum mezi pedagogickým sborem o tom, jak vnímají
současnou situaci mezi vedením školy a ostatními pedagogy a zda vnímají aktuální stav
působení manželů Hospodkových ve vztahu nadřízený/podřízená jako problém na pracovišti.
Dle výsledků ankety přistoupí ředitel školy k vyřešení této otázky. V případě, že se stávající
stav ukáže být pro pedagogy školy problematický, přislíbil Vít Hospodka rezignaci na funkci
zástupce ředitele. V
V případě setrvání ve funkci bude po třech měsících provedeno přezkoumání.

Anketu s učiteli povede Milan Bečička, vyhodnocení výsledků provede rada obce za účasti
nestranné osoby.
Ředitel školy objasnil rozhodnutí přidělit Janu Kozákovou jako asistenta pedagoga do 1. třídy. Při
zápisu rodičům navrhl Janu Kozákovou. Poté co jej Michaela Veselá požádala z osobních důvodů o
změnu na této funkci, rozhodl se pro změnu na Marcelu Jiskrovou. Následovala žádost rodičů o
přidělení Jany Kozákové, které vyhověl a určil jako asistenta Janu Kozákovou. Ředitel školy seznámil
členy rady obce i školskou radu s dopisem, ve kterém vysvětluje Michaele Veselé své rozhodnutí.
Školská rada souhlasí se změnami v ŠVP od školního roku 2016-2017, které se týkají vzdělávání žáků
se SVP (inkluze).

Zapsal: Milan Bečička

