
Zasedání   školské   rady   26.   ledna   2021   
  
  

Přítomni:   

Ing.   J.   Macháček    –   za   zřizovatele   
J.   Poslušný    –   za   zřizovatele   
Mgr.   D.   Smělá    –   za   pedagogy   
Mgr.   V.   Stoklasová    –   za   pedagogy   
Mgr.   P.   Herynková    –   za   rodiče       
J.   Drahošová    -   za   rodiče 

  

Omluveni:      -   

  

Zúčastnili   se:     

Mgr.   Bc.   J.   Roušar    –   ředitel   školy   
Mgr.   A.   Zvárová    -   zástupkyně   ředitele   
Mgr.   Z.   Nováková    -   zástupkyně   pro   1.   stupeň   

  

Program:   
1. Pan  ředitel  seznámil  přítomné  s  okolnostmi  vzniku  odborové  organizace  na  škole.             

Deklarovaným  cílem  odborové  organizace  je  zlepšení  komunikace  ve  škole  -  s  �mto  cílem               
vedení  školy  souhlasí,  za�m  se  však  nenaplňuje,  jednání  odborových  zástupců  není             
korektní.  Pan  ředitel  je  přesvědčen,  že  zástupci  odborové  organizace  hovoří  pouze  za  malou               
část  zaměstnanců  školy.  Pokud  by  zjis�l,  že  členů  je  více  (15  -  20),  chápal  by  to  jako  projev                    
nedůvěry  vůči  své  osobě  a  důvod  k  odstoupení  z  funkce.  Ke  zklidnění  situace  navrhuje                
využít   mediaci.   Pokud   k   narovnání   vztahů   nedojde,   je   rozhodnut   odstoupit.   
Pan  starosta  vyzval  pana  ředitele  k  rychlému  narovnání  vztahů,  zklidnění  situace  a              
vykomunikování  fungující  formy  spolupráce.  Pro  uskutečnění  společného  jednání  se           
zástupci  odborové  organizace  nabídl  spoluúčast  zřizovatele  a  setkání  v  neutrálním  prostředí             
např.  zasedací  místnost  městského  úřadu.  Též  doporučil  panu  řediteli  sjednat  si  vhodný              
právní  servis  k  této  problema�ce.  Zájmem  zřizovatele  je,  aby  škola  fungovala  co  nejlépe,               
bez   sporů   a   konfliktů   mezi   vedením   a   zaměstnanci,   ve   prospěch   žáků   a   občanů   města.   
Paní  zástupkyně  Zvárová  informovala  o  tom,  že  vedení  se  vlastními  silami  pokusí  situaci               
řešit  zorganizováním  jednání  mezi  odbory  a  vedením  na  půdě  školy.  Pokud  by  toto  jednání                
bylo   neúspěšné,   vedení   by   uvažovalo   o   přizvání   mediátora,   který   by   pomohl   situaci   vyřešit.   

  
Školská  rada  bere  na  vědomí  informace  o  okolnostech  vzniku  a  činnos�  odborové              
organizace  a  konstatuje  znepokojení  z  této  situace.  Protože  na  zasedání  školské  rady  nebyli               
přítomni  zástupci  odborové  organizace  a  nemohli  se  k  věci  vyjádřit,  paní  předsedkyně              
Herynková   bude   přizvána   k   setkání   vedení   školy   se   zástupci   odborů.   

  
2. Pan  ředitel  informoval  o  výsledku  soudního  sporu  s  paní  Markovou  a  o  záměru  učinit                

dovolání  k  Nejvyššímu  soudu.  Zároveň  informoval,  že  bude  nutné  řešit  navazující  žaloby.              
Pan  starosta  informace  doplnil,  že  za�m  nemáme  doručené  vyhotovení  rozsudku  ze  strany              



soudu  a  další  vhodný  postup  v  této  věci  bude  upřesněn  na  základě  došlého  odůvodnění  a                 
po   konzultaci   s   právním   zástupcem   příspěvkové   organizace.   

  
3. Pan  ředitel  informoval  o  průběhu  výuky  v  prvním  polole�  -  střídání  prezenční  a  distanční                

výuky  a  různých  kombinacích,  které  v  tomto  období  nastaly.  Distanční  výuka  je  nastavena,               
funguje  dobře,  asi  polovina  vyučovacích  hodin  je  překlopená  do  synchronní  výuky.  Stále              
dochází  k  vylepšování  v  technických  věcech,  v  současné  době  například  online  přenosy  ze               
třídy  pro  žáky,  kteří  nejsou  přítomni  pro  nemoc.  Nejnáročnější  pro  chod  školy  byla  rotační                
výuka,   kdy   se   střídavě   část   tříd   učila   prezenčně,   část   distančně.   
K   tomuto   bodu   proběhla   diskuze,   jež   se   týkala:   

- hodnocení   průběžného   i   pololetního   
- množství   videokonferencí   -   někteří   rodiče   vidí   jejich   počet   jako   nedostatečný   
- nakumulování   písemných   prací   v   prosinci   
- připravovaného   dotazníkového   šetření   k   distanční   výuce   
- připravenos�   školy   na   předpokládaný   návrat   žáků   9.   tříd   k   prezenční   výuce     

  
  
  

Zpracovala:   
  26.   1.   2021    Mgr.   Věra   Stoklasová   

  
  


