Školská rada při ZŠ T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,
příspěvková organizace, 696 13, Šardice 521
_________________________________________________________________________________
Zápis z 1. zasedání školské rady ve školním roce 2017 - 2018

Datum konání:

12. 10. 2017

Místo:

ZŠ TGM Šardice, zasedací místnost

Přítomní členové ŠR:

Mgr. Hana Švandelková, Mgr. Yveta Řiháková, Martina Blatová,
Jana Horatiusová, Petr Cápek

Hosté:

Mgr. František Hnilo, ředitel ZŠ TGM Šardice

Omluven:

Lukáš Ilčík
____________________________________________________________

Program:

Plán činnosti na školní rok 2017/2018
Volba předsedy a místopředsedy
Připomínkování a schválení Výroční zprávy za školní rok 2016/2017
Návrh bodů dotazníku k tématům Rodičovské kavárny
doplnění bodu programu – Informace k situaci ve škole, klima
v pedagogickém sboru, otevřený dopis ŠR

___________________________________________________________
Zápis z jednání nebyl vzhledem k pokročilé době proveden po skončení jednání.
Předsedkyně vyhotoví návrh zápisu, který budou členové ŠR písemně připomínkovat. Zápis bude
finalizován na další schůzce dne 19.10.
Mgr. Hana Švandelková

Martina Blatová

Mgr. Yveta Řiháková

Petr Cápek

Jana Horatiusová

Šardice 12. 10. 2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ DNE 12. 10. 2017
K zápisu měli připomínky dva členové. Následující text zápisu vychází z jejich připomínek.
Pokud zbývající tři členové, kteří jsou z dnešního jednání omluveni, vznesou připomínky k této
podobě zápisu, bude znovu opraven a vyhotoven tak, aby s ním vyslovili
souhlas všichni členové.

Jako první se projednávalo schválení Výroční zprávy. Výroční zpráva byla zaslána ředitelem školy
pouze tři dny před jednáním ŠR a byla zaslaná pracovní verze. Výroční
zprávu, ke které se měli členové vyjádřit nově, zaslal ředitel po upozornění
den před jednáním ŠR. Členové ŠR vyslovili připomínky, přítomný pan
ředitel na ně reagoval, připomínky se poznamenaly. Poté pan ředitel jednání
ŠR opustil. Závěr Školská rada projednala a schválila znění Výroční zprávy za školní rok 2016/2017 s připomínkami –
některé byly formálního rázu (špatná data, překlepy apod.), jiné k obsahové
stránce (klima ve škole a lepší zařazení integrovaných ţáků do společného
procesu vzdělávání přeřadit do oblasti, ve které je potřeba se zlepšit; doplnění
bodu Spolupráce s ostatními subjekty o spolupráci s charitativními
organizacemi – výčet + certifikáty).

Po odchodu pana ředitele se znovu otevřela otázka neutěšené situace v pedagogickém sboru.
Vzhledem k nově zvolené zástupkyni za rodiče, která neměla bliţší informace,
nastínila Hana Švandelková sled událostí. Na to navázalo přečtení otevřeného
dopisu, viz. příloha. Petr Cápek navrhl, aby se předseda a místopředseda
zvolil. Hlasování o tom, zda proběhne hlasování, dopadlo: PRO:1, PROTI:2,
ZDRŢEL SE:2. Předsedkyně členům ŠR navrhla, aby se vyzvalo
zastupitelstvo obce, aby sladilo potvrzením stávajících zástupců z obce, či
novou volbou zástupců z obce tříletý volební cyklus. Je zde roční posun daný
tím, ţe docházelo k častým změnám ( V. Šnajdrová – J. Šnajdr – L. Ilčík).
„Noví“ zástupci obce nevstupují do činnosti ŠR v době, kdy jsou zvoleni
zástupci za školu a rodiče, nemají tak moţnost do volby předsedy a
místopředsedy vstoupit aktivně.
Členové ŠR navrhli, aby se uskutečnila schůzka s pedagogickým sborem a
Radou obce a celá věc se vyjasnila, zazněly připomínky, navrhl se další
postup. Yveta Řiháková navrhla, aby došlo pouze ke schůzce autorů dopisu a
ŠR, aby měly stejné podmínky se k uvedenému problému vyjádřit.
Stávající předsedkyně navrhla, ţe odstoupí - sloţí mandát člena ŠR.
Výsledky hlasování o odstoupení Hany Švandelkové PRO:0, PROTI:4,
ZDRŢEL SE:1.
Yveta Řiháková doporučila, aby se před kaţdou volbou nových členů přečetl volební řád. Navrhuje,
aby se na první schůzce přečetl jednací řád. Pokud tak doposud nebylo
učiněno, náprava bude sjednána na schůzce následující.

Školská rada ukládá předsedkyni, aby oslovila pedagogický sbor a Radu obce a vyzvala je ke
společnému jednání se ŠR ohledně neutěšené situace v pedagogickém sboru.

Školská rada se sejde v co nejkratší době, aby projednala zbývající body programu.

Mgr. Hana Švandelková
Mgr. Yveta Řiháková
Martina Blatová

Šardice 19. 10. 2017

