ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VALTICE
Datum:

22. 1. 2020

Místo:

ZŠ Valtice

Přítomni:

Michala Barmpaka, Mgr. Pavlína Dvořáčková, Mgr. Daniela Kružíková, Petr
Měchura, Mgr. Jarmila Mauksová, MgA. Petra Piharová, Martina Štěpánková,
Ing. Pavel Trojan, Mgr. Soňa Vašíčková

Host:

Mgr. Markéta Nedělová

Program:

1. Projednání situace ve 2. A
2. Projednání stížnosti na jednoho z členů učitelského sboru
3. Přizvání ředitelky školy (dále jen ŘŠ) a její vyjádření k projednávaným
bodům
4. Diskuze, další náměty a připomínky

Ad 1. Paní předsedkyně ŠR zahájila jednání přivítáním a seznámením s „Podnětem rodičů
ohledně kvality výuky“ (dále jen podnět)zaslaného do e-mailové schránky školské rady z emailové adresy nazvané„Druhá A Valtice“ 9. 12. 2019.Adresovaný bylŘŠ, zástupcům školské
rady (ŠR), vedení města Valtice – panu starostovi, radním a zastupitelům. Podepsaný byl:
„Tři čtvrtiny rodičů 2. A“.
V souvislosti se stížností odesilatele e-mailu, že podnět nebyl postoupen všem adresátům,
předsedkyně navrhla umožnit přístup do e-mailové schránky ŠR všem jejím členům, popř. 3
zástupcům (1 zástupce za zřizovatele, 1 za pedagogy, 1 za rodiče). Mgr. Dvořáčková a Mgr.
Kružíková byly pro zpřístupnění všem členům. Nikdo se nevyslovil proti, proto předsedkyně
rozhodla zpřístupnit e-mailovou korespondenci všem členům ŠR nejpozději do 31. 1. 2020.
Na dotaz Mgr. Kružíkové, proč nebyl podnět rozeslán všem adresátům, odpověděli pan
starosta a paní Štěpánková, že pokud není odesilatelem konkrétní osoba, systém nedovolí
uživateli na takový e-mail odpovědět ani jej přeposlat dalším osobám. Paní předsedkyně
vnímá e-mail jako nepěkný anonym, který ztrácí svůj smysl, jelikož paní TU se již vrátila na
své působiště. Většina členů ŠR souhlasí.
Podnět se týkal výchovných problémů ve 2. A a výchovných prostředků, které v této situaci
používala zastupující paní učitelka. Žádají vedení školy a zřizovatele o vyjádření k této
situaci, ZŠ Valtice pak o odbornou pomoc (PPP).
Paní předsedkyně sdělila přítomným, že podnět probrala s ŘŠ a souhlasila s jejím řešením. ŘŠ
seznámila se svým řešením také pana starostu, který rovněž souhlasil.

Paní Mgr. Kružíková seznámila členy ŠR s informacemi, které získala při setkání s některými
rodiči(21. 1. 2020), kteří podnět odeslali, a také z rozhovoru s třídní učitelkou 2. A. (22. 1.
2020).Od 6. 1. 2020, kdy se TU vrátila po dlouhodobé nemoci,se situace ve třídě zlepšuje a
TU se cítí být plně kompetentní k zvládnutí nastalé situace ve spolupráci s výchovnou
poradkyní. Pisatelé podnětu toto stanovisko akceptují s tím, že pokud by nedošlo ke zlepšení
situace, přejí si odbornou pomoc ze strany např. PPP. Členové ŠR s tímto souhlasí.
Diskuze o nutnosti spolupráce rodičů a školy při výchovném působení na děti. V rodinách je
potřeba nastavit dětem jasné hranice.
Dále ŠR projednávala stížnost jednoho z rodičů 2. A na jednání ŘŠ v průběhu třídních
schůzek 2. A 13. 1. 2020. Pan starosta, jako jeden z účastníků třídní schůzky, přiblížil členům
ŠR průběh této schůzky. K třídní schůzce se později vyjádřila i ŘŠ.
Po zvážení všech dostupných informací ŠR neshledala stížnost opodstatněnou.
Pan Měchura žádá udat do zápisu, že stížnost je neopodstatněná a místy lživá.
Dále ŠR řešila nesouhlas rodičů 2. A se zrušením sjednané schůzky s výchovnou poradkyní
18. 12. 2020. Většina rodičů to cítí jako porušení jejich práva na využití informačních služeb
školy (viz. Příloha k zápisu z třídní schůzky). Mgr. Dvořáčková se vyjádřila a objasnila svůj
pohled na email rodičů.
Paní Mgr. Vašíčková zdůvodňuje zrušení schůzky časovým presem v předvánočním období.
Paní předsedkyně vysvětlila, že v předvánočním období, kdy byl anonym doručen
předsedkyni, již byl znám termín návratu TU.

Ad 2. viz Ad 3.
Ad 3.
ŠR i ŘŠ souhlasí s řešením Školního poradenského pracoviště tzv. realizací aktivit na
zkvalitnění třídního klimatu ve spolupráci s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní 30. 1.
2020 a zasláním této informace všem rodičům 2. A přes systém Bakaláři.
Všichni členové ŠR souhlasili s odesláním informace všem rodičům 2. A přes systém
Bakaláři.
ŘŠ se vyjádřila ke zrušení schůzky s rodiči. V den obdržení zprávy o schůzce měla
dovolenou.
Vyjádření ŘŠ ke stížnosti na jednoho z členů pedagogického sboru: jde vesměs o situace
řešené a vyřešené v předchozích letech. ŘŠ s tímto členem situace řešila tak, aby nedocházelo
k jejich opakování. ŘŠ připomněla, že i přes vyhovění petici žákyň v roce 2018 a výměně TU
nový TU řešil i tak nevhodné chování žákyň. Na dotaz pana Měchury, zda se někdo ptal na
názor žáků, odpovídá ŘŠ záporně.
Ad 4. Oznámení ŘŠ
1. Oznámení o nadcházejícím šetření České školní inspekce.

2. Sběrová odpoledne
ŘŠ seznámila členy ŠR s tím, že firma, která zajišťovala odvoz nasbíraného papíru a
vyplácení odměny za něj, již dále škole peníze vyplácet nebude z důvodu přesycení
trhu dřevem, které bylo napadeno kůrovcem. Diskutovala se otázka, zda za této situace
ponechat zavedená sběrová odpoledne. Většina se přikláněla k zachování sběrových
odpolední alespoň do konce školního roku. Definitivní rozhodnutí vzejde po dalším
jednání mezi ŘŠ a zástupcem firmy.
3. ŘŠ seznámila všechny přítomné se změnou ve financování základních škol od 1. 1.
2020 podle PH MAX. V praxi to znamená, že již nebudou financovány nepovinné
předměty. ŘŠ předkládá řešení situace tím, že škola z ušetřených peněz dofinancuje 2
měsíce a potom se obrátí s žádostí o pomoc na zřizovatele.
Jako nepovinné předměty by ŘŠ ráda zachovala dramatickou výchovu a sborový zpěv.
Příprava k přijímacím zkouškám má být jedním z volitelných předmětů.

Zápis vyhotovila:

Mgr. Daniela Kružíková

Zápis ověřila:

Michala Barmpaka

Ve Valticích 31. 1. 2020

