Zápis - Školská rada ZŠ Bystrovany – 23. 5. 2018

Přítomní členové rady: Mgr. Vlastimil Kramář, Mgr. Michaela Sklenářová, PhDr. Antonín
Bryks, Martina Mareništiaková, Bc. Kamila Myšíková, Mgr. Martina Čápová.
Hosté: starostka obce Ing. Hana Vagnerová.

1. Nový člen školské rady. V doplňovacích volbách zástupce za pedagogický sbor ZŠ
Bystrovany byla zvolena Mgr. Michaela Sklenářová (zápis z volby předán radě –
příloha č.1).
2. Volba místopředsedy školské rady. Zvolena Mgr. Michaela Sklenářová počtem
hlasů 5 (Mgr. Sklenářová se zdržela hlasování).
3. Vyjádření rady k situaci, že ředitelka školy Mgr. Radmila Klásková předává

zápisy z jednání právní kanceláři.
3.1 Školská rada nerozumí tomu, proč nebyla ředitelkou školy Mgr. Radmilou
Kláskovou informována o předání a posouzení zápisu z jednání školské rady
právní kanceláři, a proč byl výsledek předán pouze starostce obce. Školská rada
konstatuje, že se vždy chovala k ředitelce školy naprosto transparentně a dala jí
možnost se ke všem skutečnostem vyjádřit. Tato skutečnost tak svědčí o nejasné a
velmi špatné komunikaci ředitelky školy směrem ke školské radě.
3.2 Školská rada nechápe, proč jsou v dopise z právní kanceláře oficiální postoje a
závěry rady přisouzeny osobě jejího předsedy Mgr. Vlastimila Kramáře. Pod
jednotlivými zápisy je podepsaná celá školská rada a zápisy jsou odsouhlaseny
všemi jejími nezávislými členy. Jsou to oficiální stanoviska všech členů rady,
kteří se zněním jednotlivých bodů naprosto souhlasí. Bohužel z uvedeného se dá
usuzovat, že paní ředitelka přenáší úkony spojené s chodem školy, potažmo vztah
ředitel školy-školská rada, do osobní roviny. Navíc se rada tímto přesvědčila, že
podobnou rétoriku a způsoby jednání, jaké používá ve škole vůči některým
zaměstnancům, používá také ve vztahu ke školské radě.
3.3 Školská rada považuje nařčení ze šikanózního a arogantního jednání předsedy
rady Mgr. Vlastimila Kramáře vůči ředitelce školy Mrg. Radmile Kláskové jako
naprosto irelevantní a nezakládající se na pravdě. Rada může s naprostou jistotou
potvrdit, že na schůzích rady k žádnému takovému jednání nedošlo. Pokud se tak
ředitelka školy cítí, tak je to pouze její interpretace se snahou popsat skutečnosti
jinak, než se staly. Ve všech situacích s ní bylo jednáno slušně a s patřičným
respektem, bohužel dle daných indicií nepřistoupila právě ředitelka školy Mgr.
Radmila Klásková k jednání rady s patřičnou vážností a snahou spolupracovat.

Pokud se Mgr. Vlastimil Kramář setkal s ředitelkou školy mimo jednání rady, tak
vždy před svědky, kteří opět mohou potvrdit, že se popisované jednání v žádném
případě nezakládá na pravdě. Naopak, byly zaznamenány situace, ve kterých se
rada, potažmo její předseda snažil vyjít ředitelce školy vstříc, případně jí nabízel
pomoc.
3.4 Školská rada je toho názoru, že svými závěry nepřekročila své kompetence, ale
pouze se zabývala všemi podněty, které se k ní veřejnou cestou dostaly (osobní
předání, oficiální mailová schránka). Toto má rada ve svém jednacím řádu - rada
podněty posoudila a jako komplexní materiál předala zřizovateli školy.
V materiálu nejsou žádná nařčení, ale pouze konstatování faktů a zhodnocení
situace na základě doložitelných a ověřitelných skutečností, vše je zřejmé ze
zápisů.
3.5 Školská rada bere uvedený dopis z právní kanceláře jako pokus o zastrašování
v situaci, kdy pouze jedná na základě zákona a mandátu obce, školy a rodičů.
Předání právníkovi chápe jako neopodstatněný a zcela bezprecedentní útok na
předsedu školské rady, potažmo radu jako takovou, protože pod zápisy jsou
podepsáni všichni její nezávislí členové (pokud nebyli z jednání rady řádně
omluveni). Rada jedná naprosto transparentně, všechny její kroky jsou
zveřejňovány a mohou tak podléhat kontrole zřizovatele a rodičů, učitelský sbor
nevyjímaje.
3.6 Školská rada konstatuje, že ředitelka školy Mgr. Radmila Klásková dostala
příležitost se k daným tématům vyjádřit, ale nebyla před radou schopna dotazy
týkající se chodu školy adekvátně argumentovat, naopak se pokoušela opakovaně
pomocí nepravdivých a nebo klamavých argumentů uvést radu v omyl, a to
dokonce za přítomnosti starostky obce Ing. Vagnerové. Vše je zaznamenáno v
zápise (28. 3.).
3.7 Školská rada konstatuje, že ředitel školy je dle školského zákona (paragraf 168,
odstavec 2) povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole. Rada se
však přesvědčila o tom, že ředitelka školy Mgr. Radmila Klásková na jednání rady
zatajovala informace a používala zavádějící a nepravdivé argumenty, v průběhu
školního roku veřejně prezentovala nikdy neprovedený úkon školské rady. I proto
rada předala vše k posouzení starostce obce s doporučením prověřit popisované
skutečnosti nezávislým orgánem (ČŠI).
3.8 Jako druhou formu řešení ke zklidnění situace ve škole rada zřizovateli obce
doporučila zvážit působení nezávislého mediátora, který by situaci
v pedagogickém sboru posoudil a pokusil se situaci adekvátně řešit. Toto je nyní v
kompetenci zřizovatele.

4. Školní řád, Hodnocení prospěchu a chování žáků. Rada oba dokumenty za
přítomnosti zřizovatele (starostka obce Ing. Vagnerová) počtem 6 hlasů schválila, v
bodě 1.7 na str. 5 doporučuje odstranit křížky v začátku odstavce. Dále rada
doporučuje ještě zvážit bod 2.14 na str. 4 o zabavování mobilních telefonů do konce
vyučování s rizikem možného poškození přístroje učitelem. Protože jsou ve stejném
odstavci zmíněny také mimoškolní aktivity, mělo by se specifikovat, jak si má žák
zajistit mobilní telefon v případě, že nemá na této akci aktovku (umístění telefonu
v aktovce nařizuje první věta tohoto odstavce - v opačném případě by mu měl totiž
být zabaven). Má si ho nechat např. ve škole? Dále rada konstatuje, že ačkoli má
ředitelka školy po vrácení radou dle školského zákona lhůtu 30 dní na přepracování
tohoto dokumentu, byl radě poskytnut finální dokument až 108 dní po jeho vrácení
(29. 1. – 17. 5. 2018). Byl tak o více jak dva měsíce ředitelkou školy jednostranně
oddálen termín, na kterém se obě strany původně domluvily (12. 3.).
5. Odborová organizace. Rada byla informována o založení odborové organizace při
ZŠ a MŠ Bystrovany.
6. Stížnost na únik osobních údajů. Rada byla z úst PhDr. Brykse informována, že
jeden ze zastupitelů obce zná důvěrné informace o jeho dítěti (které navštěvuje ZŠ
Bystrovany), ačkoli by k nim v žádném případě neměl mít přístup. Podal proto podnět
ČŠI na ředitelku ZŠ Bystrovany Mgr. Radmilu Kláskovou týkající se úniku osobních
údajů.

7. Dezinformace a pomluvy. Rada konstatuje, že se její členové opakovaně setkali
s dezinformacemi a pomluvami na činnost rady, které po rodičích a Bystrovanech
roznáší neznámý pachatel. Rada se jednohlasně distancuje od jakéhokoliv chování,
které není v souladu s její činností, veškerá její práce je podchycena zápisy a je tak
veřejně kontrolovatelná. Všechny zápisy budou předávány zastupitelům obce a jsou
volně přístupné v ZŠ Bystrovany.
8. Jednání zastupitelstva obce. Předseda školské rady přítomné členy informoval, že na
jednání zastupitelstva obce došlo po iniciativě jednoho ze zastupitelů k pokusu o
odvolání zástupců v radě za zastupitelstvo obce (Mgr. Kramář, PhDr. Bryks)
s vysvětlením, že zastupitelé nejsou informování o jednotlivých jednáních školské
rady. Bylo proto dohodnuto, že všechny zápisy budou předávány na OÚ (podatelna) a
budou i na tomto místě (kromě ZŠ) veřejně přístupné. Na stejném jednání
zastupitelstva došlo po odchodu členů rady ze strany stejného zastupitele k hrubému
osočení rady a jejího předsedy Mgr. Kramáře, se snahou znevěrohodnit její kroky.
Vše související s tímto bodem bude ještě na dalším zastupitelstvu obce projednáno.

9. Jednací řád školské rady. V souvislosti s transparentním jednáním rady a
zveřejňováním zápisů z jednotlivých jednání rady bude na příštím zasedání
diskutován a patřičně upraven jednací řád školské rady. Bude do něj rovněž doplněno,
za jakých podmínek může dojít k výměně jednotlivých členů rady, případně v jakých
situacích dochází k ukončení mandátu. Na jednání zastupitelstva obce došlo na straně
zastupitelů k omylu při stanovení možností předčasného ukončení mandátu.
10. Jarní veselice 2018. PhDr. Bryks, který Jarní veselici zaštítil, předal darovací
smlouvou ŽS a MŠ Bystrovany celý výdělek akce 11.277,- Kč. Ten bude po zaplacení
faktury OSA rovnoměrně rozdělen mezi školu a školku na pořádání výletů a akcí.

11. Problém ukládání penny boardů ve škole – bod z posledního zápisu. Pan Mossler
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu rozpočet stále nevyčíslil, stane se tak
v nejbližších dnech.

12. Předběžný termín příští schůze ŠR: červen 2018.

13. Na vědomí (31. 5. 2018): OÚ Bystrovany (podatelna - předán podepsaný originál vč.
přílohy), ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany Mgr. Radmila Klásková (předán podepsaný
originál vč. přílohy).

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Kramář
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Mgr. Martina Čápová

