
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 9. 10. 2018 

 

Přítomni: 

• Za pedagogické pracovníky školy: Š. Černá, Š. Janda 

• Za zřizovatele: T. Vostřel  

• Za zákonné zástupce žáků: A. Prokop, T. Šimůnková 

Omluven: J. Lepš (za zřizovatele) 

 

Zahájení:  

Jednání začalo volbou zapisovatele Terezy Šimůnkové (5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 

 

Program: 

1. Uvedení nového člena ŠR 

2. Projednání výroční zprávy školy 

3. Projednání změn v Organizačním řádu školy 

4. Plynulost začátku školního roku 

5. Předání tělocvičen do užívání 

6. Vyjádření ŠR formou podnětu k hodnocení ředitele školy 

7. Vyjádření členů ŠR k článku na serveru Rodiče vítáni 

8. Různé   

 

Jednání: 

Program jednání byl schválen. (5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

1. Do ŠR byl uveden nový člen za pedagogické pracovníky školy a to pan Štěpán Janda. Pan 

Štěpán Janda působí na škole 11 let, vyučuje na 2. stupni zeměpis a přírodopis. Důvodem 

jeho kandidatury byly sympatie ke škole a zájem o další směřování školy.   

 

2. ŠR projednala a schválila dokument Výroční zpráva základní školy za školní rok 

2017/2018 (5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 

 

3. ŠR projednala a schválila změny v dokumentu Organizační řád školy (5 hlasů pro, 0 proti, 

0 se zdrželi). 

 

4. ŠR pozitivně hodnotí zahájení školního roku 2018/2019 (včasná informace o organizaci 

začátku školního roku na webu školy, konečné rozvrhy v průběhu prvního týdne školy atd.) 

 

  



5. ŠR ocenila dodržení termínu rekonstrukce tělocvičen školy. 

 

6. ŠR se vyjádřila formou podnětu k hodnocení ředitele školy v uplynulém školním roce. 

Usnesení: 

Školská rada se usnesla na hodnocení ředitele školy, které je v příloze č. 1 tohoto 

zápisu. 

(5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 
 

7. Členové ŠR se po dlouhé diskusi vyjádřili k článku ředitelky školy na serveru Rodiče 

vítáni, resp. k reakci části učitelů zastoupených odborovým svazem na tento článek. 

Předloženo bylo i odlišné sdělení jiné části učitelů.  

Vyjádření zástupců zřizovatele v ŠR: 

Zástupce zřizovatele v ŠR doporučuje mnohem intenzívnější diskusi s učiteli a 

nalezení řešení, které by situaci uklidnilo a vyřešilo. 

Vyjádření zástupců zákonných zástupců žáků v ŠR: 

Z hlediska hodnocení minulosti (všech stran a ve všech směrech) bychom rádi udělali 

„tlustou čáru“ a zaměřili se společně na současné a budoucí směřování školy. 

Vyjádření zástupců pedagogických pracovníků školy v ŠR: 

Zástupci pedagogických pracovníků školy v ŠR žádají, aby se paní ředitelka 

učitelskému sboru omluvila za svá nepravdivá a zavádějící vyjádření a aby následně 

umožnila diskuzi o dalším směřování školy a jejích prioritách. 

 

Přílohy: 

1) Hodnocení ředitele školy v uplynulém školním roce 

2) Článek na serveru Rodiče vítáni 

3) Reakce některých učitelů na předmětný článek předložená ŠR 

4) Opačné vyjádření jiných učitelů zaslané panu Prokopovi a jím předložené ŠR 

5) Výroční zpráva školy a aktuální Organizační řád budou vystaveny na stránkách školy 

 

 
 

 

Další jednání ŠR se bude konat dne 6. 12. 2018 v 16.30 hod.  

 

 

 


