Zápis z jednání školské rady:
Dne 17. 9. 2020
Přítomni: Mgr. Martina Kosíková, Mgr. Veronika Uhrová, Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová, Mgr. Libor Balga,
Jolana Trčková, Zuzana Mračnová
Hosté: Mgr. Pavlína Brabcová, Mgr. Michal Vrzal, Ing. Zdeněk Tesařík, třídní důvěrníci viz. prezenční listina
Program:
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu.
2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy.
3. Vyjádření k otevřenému dopisu Mgr. Libora Jeřábka.
4. Vyjádření k zápisu ve věci „Výzvy k řešení situace v ZŠ Tvrdonice“.
5. Diskuze.
1. Zapisovatelem zvolena Mgr. Uhrová, ověřovatelem zvolena Mgr. Kosíková, program schválen –
jednohlasně.
2. Starosta Mgr. Balga měl připomínky k výroční zprávě:
• opravit počet zaměstnanců a jejich věk (u vysokoškolského vzdělání změnit počet z 16 na 17
a opravit celkový počet)
• doplnit přesnější údaj o technickém vybavení školy
• doplnit vzdělání a aprobaci učitelů (po diskuzi bylo domluveno, že v příloze výroční zprávy
bude uveden pouze seznam třídních učitelů a dalších zaměstnanců bez konkrétních aprobací
a vzdělání)
• doplnit přesnější informace o budoucím středním vzdělání vycházejících žáků (tento bod není
možné zajistit, vzhledem k tomu, že rodiče nejsou povinni hlásit, o jakou školu se jejich dítě
uchází a kam bylo následně přijato, ovšem pro příští rok se třídní učitelé pokusí přesně zjistit,
kam se žák hlásí a které škole dává přednost)
• podrobněji rozepsat finanční prostředky školy (popsat co jsou doplňkové činnosti apod.)
• přidat do přílohy (k dispozici v kanceláři školy) zprávu ze školského poradenského pracoviště
• pro příští rok přehledněji rozepsat projekty a akce školy
• přidat stručný zápis o průběhu distanční výuky
→ Po přepracování bude výroční zpráva schválena.
3. Školská rada je s dopisem seznámena a bere ho na vědomí, ovšem hlubší myšlenka je nutná vysvětlit
na zastupitelstvu obcí Kostice a Tvrdonice (zastupitelstva budou Mgr. Jeřábka kontaktovat).
4. Na vyjádření k výzvě byli přizváni třídní důvěrníci a pan starosta Ing. Tesařík.
• Ing. Pavlíková informovala o tom, jak byla řešena situace ohledně odvolání ředitelky školy –
ze strany zřizovatele není na základě výzvy žádný pádný důvod na odvolání ředitelky, ani
tomu nikdy žádná zpráva z České školní inspekce nenaznačovala (drobné problémy byly vždy
odstraněny). Dále sdělila, že konkurz na nového ředitele bude vypsán k 1. 11. 2020 a probíhá
zpravidla 8 týdnů (paní ředitelka k tomu dodala, že se nového konkurzu účastnit nebude).
• Starosta Mgr. Balga si přál objasnění sepsání dopisu od pedagogů z I. stupně, dle něj nebylo
vhodné dopis zveřejňovat a dodal, že by bylo vhodné dopis stáhnout a omluvit se pedagogům
II. stupně, což by podle něj mohlo vést ke stažení výpovědí.
• Starosta Ing. Tesařík dodal, že dal pokyn ke zveřejnění zápisu ze zasedání rad Kostic a
Tvrdonic a také dopisu pedagogů I. stupně. Dále objasnil, proč byl 1. 9. 2020 ve škole na

poradě učitelů a popsal průběh diskuze a následnou radu Tvrdonic, kde byla podána
rezignace paní ředitelky Mgr. Pavlíny Brabcové.
• Mgr. Kosíková se za pedagogy I. stupně vyjádřila k sepsanému dopisu. Sdělila, že nikdo z nich
dopis zveřejnit nechtěl a také nechtěl nikomu osobně ublížit a následná omluva za sepsání
dopisu nepřipadá v úvahu.
• Paní Mračnová vysvětlila, proč sepsala „Výzvu k řešení situace v ZŠ Tvrdonice“. Výzvou
nechtěla docílit rezignaci paní ředitelky, pouze začít řešit několikaleté problémy ve škole.
• Paní ředitelka popsala, jak jedná v dané situaci, kdy je potřeba přijmout nové zaměstnance.
Doposud nejsou podepsány žádné smlouvy, vše je v jednání, byl přijat pouze nový učitel
hudební výchovy – Zdeněk Vrbík.
• Třídní důvěrníci sdělili své poznatky a námitky k řešení situace ve škole. Dle některých je
dopis pedagogů I. stupně nesmysl a pouze uráží učitele II. stupně. Dále rodiče vytýkali
špatnou komunikaci a reprezentaci školy (zlepšení webových stránek, vytvoření plakátů na
různé akce, častější využití Facebooku pro prezentaci školy). Další prosba byla směřována
přímo na využití Edookitu (platby, stravné, přihlašování do kroužků a jiné funkce.), zároveň
bylo dodáno, že od dalšího školního roku bude elektronická třídní kniha využívána naplno.
Dále proběhla diskuze o širší nabídce školních kroužků a o školních výletech (exkurze do
zahraničí, škola v přírodě, LVK, zda může na šk. výlet jet i rodič). Rodiče by si přáli zveřejnění
řešení situace na webových stránkách školy (kvůli špatné informovanosti se šíří mylné
informace). Také padl dotaz na možnou budoucí distanční výuku, jaký by byl průběh (pan
zástupce popsal, jak by škola jednala). Rodiče také směřovali dotaz na zřizovatele, zda má
zájem dále jednat s odstupujícími učiteli ohledně stažení jejich výpovědí.
5. Diskuze – proběhla v rámci vyjádření „Výzvy k řešení situace v ZŠ Tvrdonice“.
6. Závěr:
• Rady obcí Kostice a Tvrdonice měly společné jednání o „Výzvě k řešení situace
v ZŠ Tvrdonice“ a došly k závěru, že není žádný pádný důvod k odvolání ředitelky
ZŠ Tvrdonice.
• Pedagogové I. stupně ZŠ Tvrdonice napsali své vyjádření, aniž by chtěli někoho konkrétního
urazit, chtěli se pouze zastat paní ředitelky.
• Paní ředitelka Mgr. Brabcová má v zájmu přijmout co nejdříve nové pedagogy.
• Ing. Pavlíková (za zřizovatele) a paní Mračnová (za rodiče) si sjednají schůzku s odcházejícími
pedagogy a prodiskutují jejich výpovědi (do 25. 9. 2020 by chtěli dostat vyjádření od
odstupujících pedagogů).
• ZŠ Tvrdonice se pokusí co nejdříve splnit vytknuté body z výzvy a zaručí se, že k 1. 11. 2020
bude školský sbor kompletní.
• Školská rada je povinna zveřejnit zápis minimálně jednou ročně.

Zapsala: Mgr. Uhrová
Ověřila: Mgr. Kosíková

