
Zaseda ní  s kolske  rady 11. r í jna 2018 
 

 

Přítomni: 

Bc. J. Macháček - za zřizovatele 

Bc. R. Šenkýř - za zřizovatele 

Mgr. P. Herynková - za rodiče 

Mgr. V. Mikulecký - za učitele 

Mgr. D. Smělá - za učitele 

Omluveni: 

J. Drahošová - za rodiče 

 

 

Zúčastnili se: 

Mgr. J. Roušar - ředitel školy

 

 

 

Program: 

1. Rada školy schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018. 

2. Rada školy předložila podněty dvou zákonných zástupců, doručené e-mailem 14. 9. 2018 p. 

Poslušným a 10. 10. 2018 pí. Bukáčkovou řediteli školy, v přítomnosti zástupců zřizovatele 

školy. 

3. Rada školy byla panem ředitelem podrobně seznámena s událostmi, které následovaly po 

oznámení rodičů žákyně z 9. ročníku o chování, kterému byla jejich dcera vystavena: 

 Dne 5. září 2018 přišli zákonní zástupci žákyně 9. ročníku s tím, že se jejich dceři 

dělo v minulém školním roce příkoří, které se projevilo i tím, že se žákyně bojí začít 

chodit v tomto školním roce do školy. (Do školy měla začít chodit z důvodu rodinné 

dovolené až 6. září.) 

 Zákonní zástupci oznámili, že společně se svojí dcerou zjistili pomocí sociálních sítí, 

že jedna spolužačka dávala opakovaně poškozené do pití křídu. Toto zjistili až na 

konci prázdnin, dříve ne a proto to přišli oznámit. 

 Výchovná poradkyně, společně s vedením školy, třídním učitelem a školní 

psycholožkou začali celou záležitost podrobně vyšetřovat. 

 Zjistilo se, že onen čin dělala spolužačka poškozené v únoru 2018 opakovaně a 

přiznala se k tomu. 

 Dále se zjistilo, že několik dalších žáků 9. ročníku o tomto konání vědělo a nikomu ze 

zaměstnanců školy o tom neřeklo, rovněž to přiznali. 

 Přestože v době od dubna do června 2018 pracovala s některými žáky 9. ročníku 

školní psycholožka a řešila narušené vztahy mezi nimi, nikdo z žáků 9. ročníku nedal 

nijak najevo, že se ve třídě děje něco, co může poškozovat zdraví jedné žákyně. 

 Intervence paní psycholožky ve spolupráci s třídním učitelem měla pozitivní dopady, 

takže v červnu 2018 nebylo podezření na žádné jiné negativní jevy v této třídě. 

 Zákonní zástupci poškozené žákyně se rozhodli svoji dceru od 11. září přihlásit na 

jinou školu a proto se celá záležitost dále řešila bez přítomnosti poškozené žákyně. 



 Dne 19. září 2018, kdy už bylo zjištěno, co se stalo a kdo se jak provinil, celou 

záležitost projednala pedagogická rada, která tuto záležitost opakovaně projednala 

se stejnými závěry dne 3. října 2018. 

 Jedné žákyni byl navržen snížený  stupeň z chování (což bude uzavřeno na konci 

klasifikačního období - tj. v pololetí 2018/2019). 

 Čtyřem žákyním udělil ředitel důtku ředitele školy a jedné žákyni udělil třídní učitel 

napomenutí třídního učitele ve znění: 

 NTU / DŘŠ za nečinnost, kdy děvčata věděla o ubližování na zdraví jejich 

spolužačce a neoznámila tuto skutečnost žádnému pedagogickému 

pracovníkovi ani jinému zaměstnanci školy, čímž hrubě porušila školní řád v 

ustanoveních: 

2. 1. 2. d) ... je povinen chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků i 

zaměstnanců školy... , 

2. 1. 2. e) ... pomáhat slabším a postiženým spolužákům; chovat se tak, jak se 

mezi sebou chovají slušní lidé... . 

 Rodiče zúčastněných žáků byli informování nejprve svými dětmi, poté prokazatelně 

vedením školy o prošetření a jeho výsledcích a následně po pedagogické radě 

písemně o udělení výchovných opatřeních. 

4. Ředitel školy umožnil školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci 

školy související s výše popsaným případem. Chráněné informace poskytl ředitel školy 

školské radě za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Poskytnutí informací 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím nebylo dotčeno. 

5. Rada školy navrhla řediteli součinnost s ČŠI. 

6. Různé: školské radě byly zodpovězeny ředitelem školy a zástupcem zřizovatele školy 

všechny podané dotazy. 

 

 

 

Zpracovala: 

11. 10. 2018 Mgr. Dagmar Smělá 


