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Zápis z jednání školské rady č. 9/2017 
 

Datum:  2. 10. 2017 

 

Přítomni: Zdeňka Blišťanová (za zřizovatele školy) 

Iva Peitlová  (za zřizovatele školy) 

  Zdeňka Exelová (za zřizovatele školy) 

Monika Blandová (za zákonné zástupce žáků ZŠ – BN) 

Radek Brnka  (za zákonné zástupce žáků ZŠ – P) 

Alena Řehová  (za zákonné zástupce žáků ZŠ – N) 

Radka Burešová (za pedagogické pracovníky školy - BN) 

Hana Kubová  (za pedagogické pracovníky školy - P) 

Marek Fellner  (za pedagogické pracovníky školy – N) 

 

Hosté:  Svatopluk Sekanina (ředitel školy)  

   Mgr. Hana Pavlíková (zástupkyně ředitele) 

   Jarmila Koukolová (zástupkyně ředitele) 

  

Program: 

1. Úvod, informace členů 

2. Výsledky analýzy školy, 

3. Výsledky interního auditu, 

4. Organizace provozu školní družiny, dle žádosti Sdružení rodičů při ZŠ, z.s. 

5. Rezignace ředitele, 

6. Různé 

 

 

Průběh: 

ad 1) Předseda ŠR Radek Brnka všechny členy přivítal a nechal hlasovat o navrženém programu jednání 

školské rady (7 PRO) 

 

ad 2) Členům ŠR byly předloženy závěry a doporučení z analýzy školy, kterou zpracoval Mgr. František 

Tomášek. Mezi významné problémy bylo shledáno: špatná komunikace a spolupráce uvnitř školy, 

absence účasti a aktivní participace pracovníků školy na spoluutváření další cesty školy a jejího 

rozvoje, chybějící vize a dlouhodobá koncepce rozvoje školy, organizační struktura a systém řízení, 

model a plán DVPP. 

 O výsledcích analýzy byla vedena bohatá diskuze, kdy učitelé se shodují, že výsledky analýzy nejsou 

překvapující, dle paní Blišťanové dochází k manažerským selháním, dle paní Blandové jsou 

jednotlivá pracoviště školy odlišná a často si konkurující, ač se jedná o jednu základní školu. 
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Paní Blišťanová konstatovala, že se pan ředitel a vedení školy doporučeními z analýzy (vedoucí 

vychovatelka, team building) neřídil. 

 

ad 3) Výsledky interního auditu – členům ŠR byly dány k dispozici výsledky z provedené veřejnosprávní 

kontroly: nedostatečné krytí fondů, neodstranění nedostatků zjištěných kontrolou v roce 2015, 

neaktuální odpisový plán, nedoložení dokladů za převod majetku do vlastnictví PO, neúplná 

evidence veřejných zakázek, pochybení v oblasti daňového přiznání. 

 Dle sdělení ředitele byla nápravná opatření z kontroly doložena do 31. 8. 2017. 

 Paní Excelová poukázala na opakovaná porušení, nepředložení argumentace a nerozporování 

závěrečné zprávy z provedeného auditu.  

 

ad 4) Organizace provozu školní družiny, dle žádosti Sdružení rodičů při ZŠ, z.s. – členům byla 

předložena žádost zástupců Sdružení rodičů při ZŠ, kdy sdružení požaduje změnu organizace 

provozu školní družiny, uvolňování dětí dle potřeb rodičů. 

 K bodu se vedl bohatá diskuze, kdy paní Blandová nerozumí skutečnosti, že se problém ŠD musel 

dostat až na jednání školské rady, dále konstatovala, že rodiče neví, že i školní družina má nějaký 

ŠVP.  

 Na jednání vystoupili zástupci Sdružení rodičů při ZŠ, z.s., - předsedkyně Olga Vondrušková, která 

přednesla požadavek a argumenty ke změně organizace školní družiny. 

 Paní zástupkyně ředitele Pavlíková odpovídala na dotazy a konstatovala, že školní družina není 

služka, zatím počty dětí, kterých se organizace dotýká není k dispozici, předpoklad je hledání řešení 

v dalším oddělení. 

 Paní Blišťanová konstatovala, že se jedná o určitý druh služby a je zájmem školy, aby rodiče 

využívali ŠD a děti navštěvovaly ZŠ Jeseník. 

 Pan ředitel rozhodl při účasti členů ŠR a zástupců rodičů, že se cesta pro zmírnění organizace 

provozu ŠD najde, pouštění dětí nebude problém, 14 dní tolerance v provozu ŠD a apel na 

vychovatelky, aby rodiče doplnili přihlášky do ŠD, kde uvedou požadavky na odchody dětí do 

kroužků. 

 

ad 5) Rezignace ředitele školy – pan ředitel informoval členy ŠR o svojí rezignaci na post ředitele školy, a 

to z osobních důvodů ke dni 31. 10. 2017.  

 Paní Peitlová přednesla následující harmonogram: přihlášky do VŘ do 15. 11., konkurz prosinec 

2017, jmenování od 1. 2. 2018, dočasné řízení pověřený statutární zástupce školy.  

 

ad 6) Různé – zástupce školské rady do konkurzní komise na pracovní místo ředitele/ky školy. Pan Fellner 

navrhl zástupce ŠR, a to předsedu ŠR Radka Brnku. Předseda nechal o členovi hlasovat, kdy 8 členů 

bylo PRO a jeden se ZDRŽEL hlasování.  

 ŠR – schvaluje zástupce do konkurzní komise na ředitele/ku školy pana Radka Brnku. 

 

Ad 6) Různé – obědy a požadavky na speciální stravu. Členy ŠR bylo konstatováno, že je nejprve potřeba 

zjistit požadavky a počty rodičů v této věci. 
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Další zasedání ŠR se uskuteční 23. 10. 2017 na pracovišti Nábřežní, v 16,30 hodin, kdy na pořadu 

jednání bude projednání Výroční zprávy o činnosti školy. 

  

 

 

 

Kontakty na členy ŠR: 

Radek Brnka radekbrnka@gmail.com +420 604 410 255 

Radka Burešová radka.burešová@zsjesenik.cz 

+420 723 803 177 

Zdeňka Blišťanová zdenka.blistanova@mujes.cz 

+420 776 113 107 

Iva Peitlová iva.peitlova@mujes.cz 

+420 777 604 658 

Zdeňka Exelová zdenka.exelova@mujes.cz 

+420 777 577 711 

Alena Řehová rehovaa@sezna.cz 

+420 777 140 375 

Monika Blandová blandice.mb@gmail.com 

+420 775 938 094 

Marek Fellner marek.fellner@zsjesenik.cz 

+420 603 520 958 

Hana Kubová hana.kubova@zsjesenik.cz  

+420 721 448 002 

 

 

Zapsal: Radek Brnka 

 

 

 

 

 Radek Brnka v.r. 

 předseda ŠR 
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