Zápis z jednání Školské rady ze dne 7. 6. 2016

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

úvod
vyjádření ke stížnostem, dopisům rodičů a žádostem
vyjádření ŠR
různé
usnesení
závěr

ad 1) Předsedkyně seznámila přítomné s programem jednání.
ad 2) K žádosti Mgr. J. Čepelákové o prošetření financování projektu Výzva 57 bylo konstatováno, že
kontrola nezjistila žádné nesrovnalosti. Dále byla vyjádřena spokojenost s řešením vedení školy,
méně již s postupem zřizovatele.
Na dopis ing. Trombalové , která vyjádřila nespokojenost s jedním s žákovských vystoupení, bylo
také reagováno vedením školy.
Dále se členky Školské rady vyjádřily k záležitosti Mgr. E. Kijonkové. Ve třídě 2. B se vytvořily dva
tábory rodičů, z nichž jeden nesouhlasí se způsoby a metodami výuky p. uč. Kijonkové a druhý
s tímto problém nemá. Členky školské rady vyjádřily podporu Mgr. E. Kijonkové a byl podán návrh, že
by se v této třídě v příštím školním roce mohlo střídat více vyučujících v různých předmětech, aby si
žáci zvykli na různé způsoby výuky. Školská rada prodiskutovala 3 možnosti řešení společně
s ředitelem školy:
1/ Stát pevně za názorem p. Kijonkové a nebrat ohledy na názory rodičů. Výsledkem této situace by
byl odchod některých žáků na jiné školy, čímž by došlo ke sloučení dvou tříd tohoto ročníku a v
návaznosti na tuto situaci by vedení školy muselo propustit jednoho pedagoga na prvním stupni.
Školská rada se shodla na tom, že toto není úplně vhodný postup, neboť je lepší zachovat dvě třídy
jednoho ročníku, než jednu přeplněnou třídu.
2/ Podpořit p. Kijonkovou jako třídní učitelku, ale aby současně neučila všechny předměty v dané
třídě - prostřídání učitelek např. u výchov. předmětů. Děti již teď mívají na anglický jazyk jinou paní
učitelku. Díky prostřídávání učitelek děti získávají nové zkušenosti s různými přístupy ve výuce.
Tato možnost byla navržena jednou členkou školské rady a byla řádně prodiskutována se všemi
zúčastněnými.
3/ Odebrat třídnictví p. Kijonkové v dané třídě - tato varianta byla hodnocena jako krajní řešení
daného problému.
Po doručení dopisu pana Hartla, který nesouhlasil s prodejní akcí výukových materiálů ve škole, bylo
vedením školy rozhodnuto, že tyto akce ve škole pokračovat nebudou.
Anonymní dopis týkající se Mgr. J. Brožkové je momentálně v šetření PČR, proto nebylo možné se
k tomuto vyjadřovat.
ad 3) Členky se shodly, že Školské radě nepřísluší posuzovat a řešit takovéto stížnosti. Přesto je
projedná a bude brát na vědomí, pokud budou ŠR postoupeny.

ad 4) Byla podána žádost, aby program jednání ŠR byl uveden již na pozvánce. Je pak možné lépe si
připravit vyjádření nebo diskuzi.
Byly podány informace o příměstském táboře, který poprvé v tomto roce organizuje OÚ
Dětmarovice a bude se konat ve 2. a 3. týdnu v červenci.
V červenci také proběhne ve 3. patře školy posunutí zděné příčky v tabletovně, aby došlo ke
zvětšení učebny. Dále budou upraveny chodníky a manipulační plochy v MŠ Střed.
ad 6) ŠR se usnáší, že případné stížnosti, které jí budou postoupeny projedná a dále předá k řešení
řediteli školy, zřizovateli nebo dalším odpovědným orgánům.
ad 7) Schůze byla ukončena.

Zapsala: J. Bažanová, J.Brožková

