ŠR 1/2013
Zápis z jednání školské rady
ze dne 19. června 2013
Přítomni: Benešová Zuzana (ZB), Canová Miluše (MC), Hamřík Pavel (PH), Bláhová Iva (IB),
Spiříková Jana (JS)
Nepřítomny: Turečková Petra (PT)
Hosté: Mgr. Petr Juráček (PJ)
Program:
1. zahájení
2. personální situace v ZŠ, odchod žáků a pedagožek ze ZŠ
3. konkurenceschopnost školy, kvalita výuky
4. výuka cizího jazyka
5. různé
Ad. 1) zahájení
ZB zahájila jednání ŠR
Usnesení č. 1 - ŠR schvaluje program jednání
Hlasování: pro 5- proti 0- zdržel se 0
ZB zahájila a uvítala.
Ad. 2) personální situace v ZŠ, odchod žáků a pedagožek ze ZŠ
ZB a MC informovaly ŠR, že se sešly s paní učitelkou Páčovou, Knotkovou a Moštkovou,
pedagožkami, které zaslaly panu řediteli dopis vyjadřující jejich nespokojenost s poměry na
pracovišti. S průběhem jednání a informacemi, které se dozvěděly, seznámily ostatní členy
školské rady.
Členové školské rady se seznámili s následující dokumentací školy:
- formuláře z hospitací
- dotazníkové šetření pro zaměstnance školy
- zápisy z pedagogických rad
- zápisy z metodických sdružení
Závěry:
Záznamy z hospitací - ne vždy je jasné, kdo hospitaci prováděl, chybí podpis a identifikace
hospitující osoby, chybí podpis a vyjádření hospitovaného pedagoga, údaje uvedené ve
formuláři nepovažuje školská rada za relevantní např. údaje o prachu na skříňkách - toto
není předmětem hospitací. ŠR nepovažuje za vhodné, aby hospitaci prováděly pedagožky
navzájem (zejména méně zkušené).
Dotazníkové šetření - sdělení v dotaznících jsou alarmující a svědčí o velké nespokojenosti
zaměstnanců, ze zápisů z porad nevyplývá, že by výsledkům dotazníkového šetření byla
věnována odpovídající pozornost, s výstupy nebylo řádně pracováno a nebyla přijata žádná
nápravná opatření.
Zápisy z pedagogických porad - nepřehledné, nelogicky seřazené a chaotické body jednání,
chybí seznam zúčastněných, popř. jejich podpisy, chybí závěry jednání.
Následně byl na jednání pozván ředitele školy Mgr. Petr Juráček a byly mu položeny
následující dotazy:

Kolik žáků odchází?
Odchází 7 žáků - 4 ze 4. ročníku, 3 z 3. ročníku - důvody nespokojenost.
Uvedli zákonní zástupci konkrétnější důvody?
Nespokojenost s pedagogy, problémy v dětském kolektivu apod.
Jak to bude řešeno, jaká opatření či zlepšení budou přijata, když odchází cca 10% žáků?
Pan ředitel odpověděl, že se všemi rodiči odchozích dětí mluvil, a rodiče mu uvedli takové
důvody odchodu, které nebyly v jeho moci změnit.
Kdy se vyhrotila personální situace, kolik odchází pedagožek?
Úvodem ZB uvedla, že dne 23. 5. proběhla na přání pana ředitele schůzka s ní a panem
starostou, kde jim pan ředitel sdělil, že odchází paní učitelka Páčová. Po sdělení důvodu
odchodu ho oba vyzvali k urgentnímu řešení situace a připomněli vyhrocenou personální
situaci za bývalého vedení, která skončila odchodem více pedagogů. ZB nabídla panu
řediteli možnost zajištění specialisty na krizové řízení, který by situaci analyzoval a navrhl
možná opatření k nápravě. To pan ředitel následně odmítl s tím, že si takového odborníka
zajistí sám.
Pan ředitel k dotazu na personální situaci ve škole uvedl, že problémy začaly přibližně před
rokem, domníval se, že se situace uklidní, snažil se ji řešit, pravidelně se scházel se
zaměstnankyněmi a dotazoval se jich na problémy.
Proč nemá zástupce?
Pan ředitel uvedl, že s ohledem na malý počet žáků mu na zástupce nevycházejí mzdové
prostředky.
Jak je naplňován kvalifikační řád, který ŠR schválila? Údajně pedagožkám vytýkal přílišnou
přísnost ve známkování, měly problém pokud dítě oznámkovaly stupněm tři.
Toto pan ředitel odmítá.
ZB uvádí, že si prošla závěrečné zprávy 5 náhodně vybraných brněnských základních škol a
poukazuje, že při srovnání tabulek celkové hodnocení a klasifikace žáků je hodnocení žáků
ostopovické školy nadprůměrné. ŠR apeluje na ředitele, aby bylo uplatňováno odpovídající
hodnocení dětí, i když chápe motivační smysl hodnocení.
Závěrem ZB vytkla panu řediteli, že nepředložil ŠR návrh rozpočtu.
ŠR na část jednání pozvala zákonné zástupce žáků druhé třídy, kteří nebyli informováni o
odchodu paní učitelky Knotkové. O této skutečnosti je tedy namísto pana ředitele
informovala ZB a žádá pana ředitele, aby je seznámil s důvody odchodu paní učitelky.
18:00 - přišli rodiče, vyjádřili jednoznačně podporu paní učitelce Knotkové a nesouhlas s
jejím odchodem, někteří uvedli, že zvažují v případě odchodu paní učitelky Knotkové odchod
svých dětí ze ZŠ Ostopovice. Současně připomněli, že je to již pátý odchod učitelky ze ZŠ za
poslední tři roky, což v pětičlenném kolektivu je enormní číslo. Další rodiče se připojili a
vyjádřili nesouhlas i s odchodem paní učitelky Páčové. Po diskuzi a mnoha dotazech na
důvody odchodu obou zkušených a kvalitních pedagožek, vyzvali rodiče pana ředitele k
nápravě a zabránění odchodu učitelek. Pan ředitel přislíbil, že se situaci pokusí vyřešit a do
týdne rodiče informuje o výsledku.
Po odchodu zákonných zástupců shrnula ŠR nejzásadnějšívýtky vůči vedení:
- dlouhodobé neřešení špatných vztahů na pracovišti. Problém byl stále odkládán,
přestože o něm vedení věděo témeř rok, nebylo přijato žádné funkční nápravné
opatření. Školská rada si je vědoma administrativní i další pracovní zátěže, která leží
na řediteli školy, přesto pokud nebyl schopen sám zvládnout dlouhodobou kritickou
personální situaci, mohl požádat či zajistit profesionální pomoc zvenčí. .
- neaktivní přístup k odchodu žáků i pedagogů. Je zřejmé, že některé důvody odchodu
žáků nebylo v moci vedení ovlivnit, na druhou stranu někteří odešli právě s ohledem
na personální situaci ve škole jejich výtky se týkaly přístupu pedagožek k žákům

-

nebo vztahů mezi spolužáky, což panu řediteli sdělili, ten to ŠR i následně přiznal. ŠR
se domnívá, že tyto výtky bylo možno řešit nebo se alespoň o řešení pokusit. Takto
velký odliv žáků má velmi negativní vliv nejen na renomé školy, ale i na její rozpočet
a fungování do budoucna.
nedostatečná komunikace ve vztahu k zákonným zástupcům, ŠR a zřizovateli. ŠR se
domnívá, že včasným informováním zákonných zástupců žáků, ŠR i zřizovatele o
situaci ve škole se mohlo předejít řadě nedorozumění a "zákulisních" šumů, které se
šíří po vsi a situaci výrazně zhoršují. To, že se ŠR a potažmo zřizovatel dozví o
personálních problémech ve škole a výrazném počtu odcházejících žáků po téměř
rok trvajícím konfliktu je alarmující a vylučuje zklidnění a zdrné vyřešení problému.

Usnesení č. 2: ŠR vyzývá ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice k urgentnímu řešení stávající
kritické situace ve škole, zabránění odchodu zkušených pedagožek Jaroslavy Knotková a
Silvie Páčové. Současně ho žádá o předložení konkrétních kroků, které není možno ve
stanovené týdenní lhůtě realizovat.
Hlasování: pro 5- proti 0- zdržel se 0
Ad. 3 a 4) konkurenceschopnost školy, kvalita výuky a výuka cizího jazyka
S ohledem na délku jednání k předchozímu bodu se školská rada shodla na přesunutí těchto
bodů jednání na některou z dalších školských rad.

Předsedkyně svolává další školskou radu na 26. 6. 2013 v 19:15 hod. na programu jednání
bude personální situace v ZŠ.

Zuzana Benešová (předsedkyně)
Miluše Canová (místopředsedkyně)

