Zápis - Školská rada ZŠ Bystrovany – 6. 11. 2018
Přítomní členové rady: Mgr. Vlastimil Kramář, Mgr. Michaela Sklenářová, Martina
Mareništiaková, Bc. Kamila Myšíková, Mgr. Libuše Mačkalová, PhDr. Antonín Bryks.

1. Nový člen rady. Volbami za pedagogický sbor byla za ZŠ Bystrovany nominována
Mgr. Libuše Mačkalová. Protokol o volbě – viz příloha zápisu č.1.
2. Z minulých zápisů.

-

Reakce školské rady na žádost z advokátní kanceláře. Stanovisko rady bylo
zveřejněno 24. 9. 2018 na jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu č. 2.

-

Žádost o nápravná opatření. Školská rada konstatuje, že jí ani přes vyžádání
(formou zápisu a e-mailu) nebyly dány ředitelkou školy k dispozici nápravná
opatření v souvislosti s inspekční zprávou (čj. ČŠIM-715/18-M) a protokolem o
kontrole (čj. ČŠIM-716/18-M). V den jednání uběhlo 64 dní od předání žádosti
(zápis a e-mail). Rada se tak nemůže řádně vyjádřit a posoudit význam uvedených
opatření. Rada se hlasováním usnesla (viz níže), že o prodlení bude informovat
ČŠI.

-

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/18. Školská rada konstatuje,
že jí byla v den jednání předána Výroční zpráva o činnosti školy. Prodlení bylo
v den jednání rady 21 dní po lhůtě (15. 10.), kterou stanovuje školský zákon,
prodlení nebylo vysvětleno ani nijak avizováno. Rada se hlasováním usnesla (viz
níže), že o prodlení bude informovat ČŠI. Školská rada konstatuje, že nenese
žádnou odpovědnost za pozdní schválení, případně připomínkování tohoto
dokumentu. Toto se uskuteční na budoucím jednání rady. Členka rady za
pedagogický sbor, Mgr. Libuše Mačkalová, byla požádána o zajištění a rozeslání
elektronické formy zprávy všem členům rady.
Návrh na usnesení: Bude školská rada informovat ČŠI o nedodržení termínu
předání dokumentů (nápravná opatření, výroční zpráva) ředitelkou školy?
Výsledek: 3 – pro, 1 – proti (Mgr. Mačkalová), 1 se zdržel (Mgr. Kramář), 1 – v
době hlasování nepřítomen (PhDr. Bryks). Návrh byl schválen nadpoloviční
většinou přítomných členů.
Usnesení: Školská rada bude informovat ČŠI o nedodrženém termínu předání
dokumentů potřebných pro kontrolní činnost rady.

3. Koncepční záměr rozvoje školy. Školské radě byl ředitelkou školy v řádném termínu
(1. 10. 2018) doručen dokument Koncepce rozvoje školy ZŠ a MŠ Bystrovany. Rada
konstatuje, že vhledem k okolnostem a významu dokumentu bude vše projednáno
v širším plénu za přítomnosti zřizovatele a ředitelky školy na příštím jednání rady.
Termín bude diskutován a předpokládaní hosté v předstihu vyzváni k účasti.
4. Dopis rodiče bývalého žáka ZŠ Bystrovany Evy Štanglerové adresovaný členům
školské rady jako „Vyjádření podpory stávajícímu vedení a pedagogickému sboru ZŠ
a MŠ Bystrovany“ (viz neveřejná příloha zápisu č. 3). Dopis byl 18. 9. zaslán do
oficiální e-mailové schránky rady, ze které byla předsedou rady 20. 9. odeslána
odpověď (viz. neveřejná příloha zápisu č. 4). Rada konstatuje, že dopis obsahuje
velmi závažná sdělení spadající do několikaleté minulosti, která navíc nebyla
adekvátně ošetřena řádným nahlášením kompetentním orgánům. Vzhledem
k prodlevě a neexistujícímu podnětu rada nebude tato tvrzení řešit, vše ponechá
v kompetenci jednotlivých dotčených osob. K novějším poznatkům uvedeným
v dopise souhlasili členové rady s vyjádřením formou e-mailové odpovědi předsedou
rady. Školské radě byla doručena reakce Mgr. Jany Krejčové (ze 23. 9.), která některá
uvedená tvrzení týkající se její osoby vyvrací a staví je do roviny zkreslených a nebo
nepřesně podaných informací (viz neveřejná příloha zápisu č. 5). Rada byla
informována, že v dopise Evy Štanglerové si některá tvrzení vzájemně odporují, navíc
se v něm vyskytují informace, které nejsou veřejně přístupné. Zarážející je rovněž
skutečnost, že na jednání obecního zastupitelstva (24. 9.) měl dopis Evy Štanglerové k
dispozici a svévolně s ním manipuloval (rozdával přítomným) tehdejší zastupitel Mgr.
Jan Jurášek i přes to, že byl adresován výhradně členům rady, na vědomí byl dán
starostce obce Ing. Haně Vagnerové a ředitelce školy Mgr. Radmile Kláskové. Nikdo
z rady tento dopis nijak nerozšiřoval, nikomu jej nepředávala ani starostka obce
(přímý telefonický dotaz v době konání schůze rady). Rada konstatuje, že se jedná o
únik informací a žádá tímto zřizovatele školy o další prošetření. Tímto jednáním
byl narušen a obejit statut rady jako nezávislého kontrolního orgánu navíc ve
chvíli, kdy se k němu rada ještě nevyjádřila. Je potřeba zdůraznit, že některé
informace poškozují dobré jméno osob zmiňovaných v dopise, protože se
popisované skutečnosti neprokázaly.
Pozn. Nová členka rady Mgr. Libuše Mačkalová dopis podle svých slov nečetla,
nemohla se tedy k uvedeným skutečnostem v době jednání rady vyjádřit.

5. Jarní veselice. Rada konstatuje, že z důvodu ztráty hlavního garanta (právní ochrana
akce) a rozpadnutí týmu, který 5 let organizoval Jarní veselici, předává veškeré
kompetence související s organizací akce ředitelce ZŠ a MŠ Bystrovany. Zda se
Veselice uskuteční a v jakém formátu, tak bude výhradně na rozhodnutí ředitelky
školy.

6. Předběžný termín příští schůze ŠR: přelom listopadu a prosince 2018.
7. Na vědomí (13. 11. 2018): OÚ Bystrovany (podatelna - předán podepsaný originál
včetně příloh), ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany Mgr. Radmila Klásková (předán
podepsaný originál včetně příloh).
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