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Zápis z jednání školské rady 
 

konané dne 19. června 2018 v prostorách ZŠ 
Mšené-lázně 

 
 
 
 

Přítomni:  p.  Jarošíková,  p.  Habadová,  p.  Rosová,  p.  Marejková,  Ing. Povová 
Omluveni:  p. Lariš 

 

Hosté:  Ing. Adam, RNDr. Mgr. Marschallová, p. Liscová, p. 
Panenková 
 
 
 

Předsedkyně školské rady přivítala přítomné členy rady i hosty a vysvětlila, že jednání se bude 
zabývat postupem zřizovatele ve věci potvrzení stávající ředitelky školy ve funkci.  
 
Zapisovatelem jednání byla zvolena p. Rosová, ověřitelem p. Marejková. 
 
Paní ředitelka vysvětlila, že stanovisko k postupu zřizovatele zveřejnila po četných dotazech, 
právníka hradí ze svých prostředků, nikoli školních a objasnila svůj postup ve věci pověření po 
konzultaci s právníkem. 
 
P. Jarošíková : touto situací se bude zabývat rada obce na jednání 20. června 
 
P. Adam : kde je jasné vyjádření rady obce, jestli ředitelka končí nebo ne? Zastupitelstvo bylo 
seznámeno s tím, že bude pokračovat. 
 
P. Povová : v současné situaci jde o důležitou přípravu jak pedagogů na začátek nového 
školního roku, týkající se dislokace, výroční zprávy, monitorovací zprávy pro šablony I.  a na to 
navazující žádost pro šablony II., doplnění ŠVP, úprava školního řádu, začínající projekty jako 
videozvonky, kamery, elektronická peněženka, začínající GDPR, tak žáků, týkající se 
volitelných předmětů, úpravy osnov, samostatné fyzikální učebny, přesunu 9. třídy na patro II. 
stupně 
Všechny tyto věci je potřeba zařizovat včas a s rozmyslem. Je třeba mít manažerskou pozici 
ředitele kvalitně obsazenou. 
 
P. Panenková: správné zpracování monitorovacích zpráv je stěžejní pro další financování, tento 
proces musí řídit kvalitní manažer, jeho změna v průběhu procesu je problematická 
 
P. Marejková: pro vedení všech projektů je nutná průběžná znalost situace 
Za pedagogy – naše prohlášení podporuje paní ředitelku jako manažera i jako osobu, rozhodně 
nám nebylo nikým vyhrožováno 
 
P. Povová: určitě nám nikdo nevyhrožoval 
 
P. Adam : dopad této situace  na děti, konflikt s vedením obce se spustil po odchodu paní 
učitelky Malé 
 
P. Panenková : byla jsem jedním z iniciátorů jejího odchodu – paní Malá děti stresovala a ničila, 
bývalá ředitelka Haškovcová to nechtěla řešit 
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P. Liscová: děti z Martiněvsi a Charvátec jsou také žáky této školy, je jich asi 50, proto chceme 
mít vliv na řešení situace, Martiněves školu finančně podporuje a se současnou ředitelkou je 
vedení obce spokojeno 
 
P. Povová: k paní Jarošíkové jako člence rady obce : jak je možné, že byly vyslyšeny jen 4 
nespokojené učitelky a k názoru 23 spokojených obec nepřihlédla, ani je nezajímal? 
 
P. Jarošíková: rada obce se tím bude zítra zabývat 
 
P. Rosová: jakou máte připravenou jinou variantu, jaký je váš plán v případě, že stávající 
ředitelku nepotvrdíte? 
 
P. Jarošíková: nemáme teď vymyšlenou jinou variantu, budeme o tom jednat, náš právník 
přiznal, že se v problematice školství neorientuje 
 
P. Rosová: navrhuji, aby školská rada delegovala svou předsedkyni paní Habadovou na zítřejší 
jednání rady obce a předala  naše usnesení  
 
P. Marejková: jak by mělo být formulováno? 
 
P. Rosová: v tom smyslu, aby se zřizovatel řídil  školským zákonem a potvrdil ředitelku ve 
funkci, aby situaci urychleně řešil v souladu s právním řádem  
 
P. Adam : navrhuji vám žádat revokaci usnesení rady ze 6.června 
 
P. Liscová : prosím o doplnění, že rodiče z Charvátec a Martiněvsi žádají o rychlé vyřešení a 
potvrzení ředitelky ve funkci 
 
P. Habadová: do usnesení přidat výzvu, aby obec radu a školu informovala neprodleně po 
jednání 20. června do datové schránky a prostřednictvím předsedy školské rady 
 
Hlasováním 5 pro bylo vypracování a předání usnesení schváleno. 
 
P. Jarošíková: jak je to s dislokací pro další školní rok? 
 
P. ředitelka: vyjmenovala předpokládané učitele s tím, že někteří podmiňují svůj nástup jejím 
vedením 
 
P. Habadová : děkuji všem za účast a připomínky 
 
 
Zapsala: Petra Rosová 
 
Ověřila : Olga Marejková 
 
 
 
 
 
 


