Zápis - Školská rada ZŠ Bystrovany – 21. 3. 2018

Přítomní členové rady: Mgr. Vlastimil Kramář, Mgr. Michaela Sklenářová, PhDr. Antonín
Bryks, Martina Mareništiaková, Bc. Kamila Myšíková.
Omluveni: Mgr. Martina Čápová.
Hosté: starostka obce Ing. Hana Vagnerová, zástupci rodičů Renata Škvorová, Petra
Laufová, Iva Stejskalová, Mgr. Martina Krestýnová.

1. Stížnost rodičů na situaci v 5. ročníku ZŠ po odchodu třídní učitelky Mgr. Michaely
Sklenářové na MD – viz příloha č. 1.
2. Přijetí nové učitelky na zástup. Školská rada vyjádřila nespokojenost s přijetím
studentky 4. ročníku PdF jako třídní učitelky pro 5. ročník ZŠ (v souladu s výtkami
z přílohy č. 1., bod připomínky rodičů). Navíc vyjádřila podiv nad tím, že nebyl přijat
žádný ze dvou aprobovaných uchazečů, o kterých se rada dozvěděla. Rodičům bylo
ředitelkou školy sděleno, že jedna kandidátka sama odmítla, další údajně neměla
požadovanou praxi. Přitom radě je známo, že mezi zájemci byly také učitelky
s požadovaným vzděláním a praxí, což je v rozporu se sdělením směrem k rodičům
(schůzka 19. 3.) za přítomnosti předsedy Školské rady (podklady má Školská rada
k dispozici). Rada si uvědomuje, že ani aprobovaní učitelé nemusí vždy automaticky
splňovat všechny předpoklady pro přijetí, nicméně měli by alespoň na dobu určitou
dostat přednost před studentem, zejména pokud se jedná o 5. ročník ZŠ, který je
důležitý pro bezproblémový přechod na další školy. Navíc skutečnosti o uchazečích
neměly být před rodiči a předsedou rady zamlčeny, případně mylně a neúplně
prezentovány, ale měly být logicky argumentovány. Nijak to totiž nepřispívá ke
vzájemné důvěře. Navíc paní ředitelka na třídních schůzkách 18. 1. na přímý dotaz
rodičů sdělila, že má čtyři vhodné kandidáty na post učitele a že nemusí mít obavu, že
přijme zkušeného pedagoga s praxí. Celý proces výměny třídního učitele v 5. ročníku
proto Rada považuje za nezvládnutý a chaotický.
3. Skluz ve výuce. V souvislosti s avizovaným skluzem ve výuce (5. ročník) bylo ve
srovnání s olomouckými školami rodiči zjištěno, že je třída údajně ve skluzu také
v předmětech, které neučila Mgr. Michaela Sklenářová (přírodověda, vlastivěda).
Může to však být dáno rozdílností tematických plánů jednotlivých škol a tato
skutečnost by se měla nezávisle prověřit.
4. Rozdělování úkolů. Rada byla informována o nerovnoměrné zátěži jednotlivých
učitelek, zvláště po odchodu Mgr. Michaely Sklenářové na MD a rozdělení jejich
úkolů na ostatní členy sboru. Nově přijatá studentka PdF údajně není v rámci
některých úkolů kompetentní, a proto je nemůže vykonávat.

5. Školní řád ZŠ Bystrovany pro školní rok 2017/18. Na schůzi 29. 1. 2018 vrátila
rada Školní řád k úpravám (viz starší zápis), nová verze nebyla v den dnešního
zasedání rady k dispozici, byť předběžný příslib ředitelkou školy byl stanoven na
dobu bezprostředně po jarních prázdninách (týden od 12. 3.). Školská rada považuje
za nepřípustné, aby několik měsíců (září 2017 – únor 2018) byl na oficiálních
přístupových komunikačních místech (školní web, zádveří ZŠ) k dispozici
aktualizovaný školní řád, který nebyl Školskou radou schválený. Navíc už v průběhu
podzimu 2017 byla paní ředitelka, dle sdělení zástupců v radě za ZŠ opakovaně
upozorňována na fakt, že nesmí zveřejnit školní řád, který neprojednala Školská rada,
což v něm navíc bylo mylně uvedeno. Členům Rady tak bylo přisouzeno rozhodnutí,
které neudělali.
6. Odvolávání vyučujících z hodin. Školská rada byla informována o opakovaném
odvolávání vyučujících z výuky, kdy je po nich vyžadována nepřímá pedagogická
činnost. Toto rada považuje za nepřijatelné.
7. Zacházení s osobními údaji zaměstnanců. Rada byla informována o necitlivém
zacházení s osobními údaji. Týkalo se to volně položené výplatnice, která po poradě
zůstala ležet nezapečetěná na stole a až kolegyní umístěna alespoň do kastlíku
dotyčné učitelky. Majitelka výplatnice byla t.č. ve výuce TV mimo budovu školy,
takže nemohla mít nad páskou kontrolu.
8. Tísnivá atmosféra v ZŠ. Z posledního vývoje v ZŠ má rada pocit, že komunikace ve
škole nefunguje na ideální úrovni. Zástupci rady (V. Kramář a A. Bryks) se proto
rozhodli setkat se 19. 2. neformálně s ředitelkou školy a otevřeně si v úzkém kruhu
promluvit a nabídnout pomocnou ruku v řešení některých problémů a nebo situací. Ze
schůzky ovšem měli velmi smíšené pocity a převládalo spíše rozčarování. Z některých
indicií lze usuzovat, že se rozkol v učitelském sboru i po této schůzce nadále
prohlubuje. A také setkání paní ředitelky s rodiči (19. 3. – viz příloha 1) ukázalo, že
paní ředitelka v některých situacích nejedná zcela otevřeně a důvěryhodně (viz bod 2
tohoto zápisu).
9. Volby zástupce do Školské rady za Mgr. Michaelu Sklenářovou. Ředitelka školy
byla prozatím ústně (19. 2.) a nyní formou tohoto zápisu vyzvána, aby uspořádala
volby za člena odcházejícího na MD.
10. Problém ukládání penny boardů ve škole – bod z posledního zápisu. Vzhledem
k nemoci p. Mosslera došlo ke zpoždění vyčíslení předpokládaných nákladů.
Ředitelka školy bude neprodleně po vyčíslení informována o jejich výši (V. Kramář).
Se starostkou obce bylo projednáno případné vydláždění prostoru určeného k umístění
bedny.
11. Vytápění školy. Vytápění školy v zimním období bez problémů.

12. Jarní veselice 2018. Termín je pátek 6. 4. (sál U Sklenářů), přípravy probíhají
v souladu s plánem, který vzniknul na přípravné organizační schůzce.
13. Předběžný termín příští schůze ŠR: Operativně dle předání upraveného školního
řádu k dalšímu projednání, případně dle dalšího vývoje v ZŠ a MŠ Bystrovany.
14. Na vědomí (27. 3. 2018): Starostka obce Bystrovany Ing. Hana Vagnerová se žádostí
o další řešení situace (předán podepsaný originál vč. přílohy), ředitelka ZŠ a MŠ
Bystrovany Mgr. Radmila Klásková (předán podepsaný originál vč. přílohy). Zároveň
na obě místa odesláno současně elektronicky (příloha e-mailu).

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Kramář
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