
ŠR 2/2013 
 

Zápis z jednání školské rady 
ze dne 26. června 2013 

 
Přítomni: Benešová Zuzana, Canová Miluše, Hamřík Pavel, Bláhová Iva, Spiříková Jana, 
Turečková Petra 
Nepřítomny:  
Hosté: Petr Juráček, Jan Symon, Ladislav Polcar 
 
Program: 

1. zahájení 
2. personální situace v ZŠ, odchod pedagožek ze ZŠ 

 
Ad. 1) zahájení 
 
Usnesení č. 1 - ŠR schvaluje program jednání 
Hlasování: pro 6- proti 0- zdržel se 0 
 
ZB zahájila a uvítala všechny přítomné na jednání ŠR. 
 
Ad. 2) personální situace v ZŠ, odchod žáků a pedagožek ze ZŠ 
 
Pan ředitel byl vyzván k seznámení členů školské rady s průběhem a výsledkem jednání se 
zaměstnanci školy. Pan ředitel předložil zápis ze schůze, který podepsaly všechny 
pedagožky školy. Nicméně ze zápisu je více než patrné, že rozkol se nijak nepodařilo vyřešit, 
rozko, je hluboký a učitelky na svém odchodu trvají.  
 
Následně se k situaci vyjádřili zástupci zřizovatele, kteří vytkli panu řediteli obdobně jako ŠR 
dlouhodobé neřešení personální situace v ZŠ a neinformování o problémech. 
 
Po odchodu pana ředitele a zástupců zřizovatele diskutovala ŠR možný postup. Shodla se, 
že o návrhu na odvolání ředitele nebude podávat, protože vyhrocenou situaci by to nijak 
nevyřešilo, naopak by organizaci s ohledem na neexistenci zástupce ředitele neměl, kdo řídit 
a ta by byla zcela paralyzovaná a to v okamžiku, kdy odchází několik pedagogů, za něž je 
potřeba přijmout nové učitele. Současně ŠR apeluje na pana ředitele, aby výběru nových 
pedagogů věnoval zvýšenou pozornost a ustavil širší výběrovou komisi. 
Nicméně s ohledem na z pohledu ŠR zásadní pochybení vedení školy se rozhodla ŠR 
hlasovat o podání návrhu na  vyhlášení konkurzu na ředitele školy zřizovateli. 
 
Usnesení č. 2 - ŠR podává v souladu s § 168 odst. 1 písm. j) zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 
Hlasování: pro 5- proti 0- zdržel se 1 
 
 
Zuzana Benešová 
 
Miluše Canová  
 
 

 

 


