Školská rada ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy
___________________________________________________________________
Zápis z jednání školské rady č. 5
konaného dne 16. prosince 2013 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Stachy

Přítomni:
Členové školské rady:
Bc. Zdeněk Švihel, Mgr. Zdeněk Kluibr, Mgr. Lenka Randáková, Mgr. Jaroslava Panská, Mgr. Martina Klímová
Zřizovatel školy do termínu jednání ŠR nejmenoval nového člena – zástupce zřizovatele
Na jednání byl pozván ředitel školy Mgr. Miloslav Hodek – omluven ze zdravotních důvodů

Program:
A) Projednání písemného vyjádření ředitele školy k některým aktuálním otázkám
B) Problematika platného Školního a klasifikačního řádu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy
C) Informace zástupce zřizovatele ve věci realizované asistence v ZŠ a MŠ
D) Problematika nevyhovujících prostor školní družiny
E) Zveřejňování formy zápisů z jednání ŠR
_______________________________________________________________________________

ad. A)
Předsedovi ŠR bylo - prostřednictvím zástupců školy - doručeno písemné vyjádření ředitele školy
k některým otázkám, které byly součástí programu minulých jednání ŠR. Z uvedeného vyplývá:
-

proběhlo jednání s p. Maškovou ohledně systému asistence u její dcery. Dle sdělení byla v této věci nalezena
mezi vedením školy a zákonným zástupcem shoda a ŠR považuje tímto celou věc za uzavřenou.

-

k žádosti předsedy ŠR - možnost nahlédnutí do zápisu pdg. rady z 28. 1. 2013 /věc projednání a odsouhlasení
Školního řádu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy/ - ředitel sdělil, že zápisy jsou neveřejné. Nahlédnout mohou event. pouze
členové ŠR – pdg. pracovníci školy.

- v systému přijímání dětí do MŠ nevidí ředitel školy problém.
ad. B)
Dle názoru části členů ŠR nepatří nahlédnutí do zápisu pdg. rady - potvrzení informace o projednání a
odsouhlasení školního řádu - do kategorie získání informací, které by byly chráněny podle zvláštních právních
předpisů. Pokud by tomu tak přesto bylo, pak dle §168 Zákona č.561/2004 je školská rada oprávněna žádat
takové informace - a to v souladu s dikcí Zákona č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů.
-

Přesto ŠR nepokládá získání této informace za stěžejní. Někteří členové spíše pochybují o korektnosti
poskytovaných informací ze strany ředitele školy - a to v souvislosti s požadavky na předložení základní školní
dokumentace, která je v přímé zákonné souvislosti s činností školské rady. Tyto pochybnosti dokládá
chronologie požadavků školské rady, které jsou součástí zápisů z jednání ŠR:
- na úvodních jednáních je požadována základní dokumentace školy, kterou musí – dle zákona
561/2004 – ŠR odsouhlasit
- 4. 2. 2013 – ředitel školy nepředložil školní ani klasifikační řád, opětovně vyzván k předložení

dokumentů
- 25. 3. 2013 – ředitelem školy předložen školní řád odsouhlasený 26. 8. 2010
/podepsaný tehdejším předsedou ŠR Ing. Benešem/.
- 17. 10. 2013 – předložena další verze školního řádu, který byl – dle sdělení ředitele školy –
odsouhlasen pdg. radou dne 28. 1. 2013
Závěr:
pokud pomineme pochybnosti v „datumové nelogičnosti“ projednání a předložení dokumentu - v kontextu
s opakujícími se urgencemi ze strany školské rady na předložení školního a klasifikačního řádu ředitelem školy, pak
shledáváme především následující pochybení: z důvodu nepředložení Školního a klasifikačního řádu ZŠ, ZUŠ a MŠ
Stachy nejsou dokumenty projednány a odsouhlaseny školskou radou. A to v situaci, kdy jsou tyto předkládány
žákům a jejich zákonným zástupcům jako dokumenty oficiální. Situace se týká celého druhého pololetí šk. roku
2012/2013 a doposud celého prvního pololetí šk. roku 2013/2014.
Členové školské rady žádají ředitele školy o objasnění dané situace a urgentní zjednání nápravy.
Zároveň pověřují předsedu školské rady o projednání celé situace se zřizovatelem školy.
ad. C)
Zástupce zřizovatele informoval o jednání obecní rady, kterého se zúčastnil též ředitel školy. Rada obce si vyžádala
další doplňující podklady k čerpání obecních finančních prostředků – i v souvislosti s financováním asistence v ZŠ a
MŠ.
ad. D)
Dle informace od zřizovatele bylo na jednání ředitele školy a rady obce navrženo několik variant řešení této situace.
Školská rada žádá ředitele školy o sdělení, zda uvažuje o některé předložené variantě jako o reálné.
ad. E)
Rozhodnutím členů školské rady je pořizování podrobnějších zápisů z jednání školské rady - a to z důvodu jasnosti
projednávaných bodů a zajištění kontinuity mezi jednotlivými zápisy. Zápis bude nadále zveřejňován na webových
stránkách školy, v občasníku Stašsko bude pak zápis zveřejňován ve zkrácené podobě, respektujíc Zákon o ochraně
osobních údajů.

Zapsal:

Mgr. Zdeněk Kluibr

Zápis odsouhlasen:

Bc. Zdeněk Švihel

…………………………………….

Mgr. Lenka Randáková

…………………………………….

Mgr. Jaroslava Panská

…………………………………….

Mgr. Martina Klímová

…………………………………….

…………………………………….

