Zápis ze zasedání (27.) veřejné školské rady SUPŠS ŽB, dne 27. 2. 2017, kinosál SUPŠS v 16.20 hodin
Přítomni: Filip Uhlíř, Ing. Jan Šollar, Mgr. František Lufinka, Ing. Eva Hašková, MgA. Rebeka Kloudová
Omluveni: JUDr. Iveta Hajlichová
Pozvaní: MgA. Libor Doležal
PROGRAM:

1. Klima školy
2. Rezignace třídních učitelů

Zahájení:
Vyjádření ředitele, který zdůvodnil přijetí rezignací třídních učitelů, které se ztotožňovalo s jeho
písemnými odpověďmi, které zaslal rodičům.
Reakce Ing. Dany Folprechtové za třídní učitele, která zdůraznila, že se dotazovala na sporný obsah
náplně u p. zástupkyně V. Bártlové a také u ředitele školy, ale nedostala žádnou odpověď. Ostatní
třídní učitelé uvedli, že na mimořádné poradě 10. 2. 2017, kdy ředitel přijal jejich rezignace, nabízeli
prostor k diskuzi k obsahu pracovních náplní a toto nebylo akceptováno.
Dotčenými tř. učiteli bylo sděleno, že učitelé opakovaně požadovali zlepšení komunikace s třídními
učiteli, metodickou pomoc (ne náplně), častější schůzky třídních učitelů.
Učitelé uvedli, že opakovaně požadovali doplnění zápisu o chybějící obsah diskuze na mimořádné
pedagogické poradě konané dne 10. 2. 2017. K doplnění zápisu ani přes příslib ředitele dodnes
nedošlo. Na problematiku neúplnosti a nesprávnosti i u dalších zápisů bylo učiteli upozorňováno
opakovaně, vnímají to jako záměr.
Na výzvu rodičů, zdali jsou rezignující třídní učitelé ochotní se opět ujmout třídnictví, pokud by byla
pracovní náplň dle připomínek přepracována, odpověděli, že ano.

Reakce rodičů a ředitele:
Opakovaně vyzývali ředitele, aby zahájil vyjednávání o sporné pracovní náplni a on opakovaně
uváděl, že k tomu není důvod, protože noví třídní učitelé jsou již určeni.
Rodiče se ptali, proč vznikl tento dokument právě v polovině roku. Ředitel reagoval, že neměl žádné
nařízení ze zákona nebo od zřizovatele, ale že mu tento dokument chyběl. Rodiče reagovali, že bylo
asi zbytečné, aby tento sporný dokument uvedl do praxe právě nyní. Pochopení ke změně pracovní
náplně by bylo možné se začátkem školního roku a po prodiskutování, ke kterému by během
prázdnin byl prostor.
Pan ředitel sdělil, že přijal rezignaci třídních učitelů, kteří ji podali sami, a dále postupoval podle
pravidel, které mu ukládá zákon. Jmenoval nové třídní učitele.

Rodiče argumentovali, že pokud by byl obsah pracovních náplní přijatelný a rozumně formulovaný,
tak by tř. učitelé jistě nerezignovali.
Rodiče žádali pana ředitele, aby vše ještě jednou prodiskutoval s rezignujícími třídními a do jejich
funkcí je vrátil. Pan ředitel trval na svém, s tím, že tento krok neudělá.
Rodiče upozornili pana ředitele, že principem práce manažera je komunikace. A v této kompetenci
pan ředitel selhává.
Pan ředitel sdělil, že danou pracovní náplň osobně nevypracoval, a původní dokument, ze které je
pracovní náplň vyjmutá, nečetl.
Pan ředitel sdělil, že personální záležitosti školy jsou věcí pedagogického sboru a žák nemá právo se
k vyučujícímu vyjadřovat. Pokud žáci vyjádří spokojenost s vyučujícím a přání, aby je dotyčný pedagog
učil nadále, pak toto ředitel hodnotí, že žáci byli tímto pedagogem zmanipulováni. Odmítá přijmout
vlastní názor žáků.
Na dotaz rodiče, jestli má pan ředitel vůli nějak změnit více než třístránkový dokument pracovní
náplně, bylo sděleno, že vůli nemá. Věří, že k danému dokumentu se na setkání se zřizovatelem
15. března 2017 vrátíme, ale on si za jeho obsahem stojí.
Na jakoukoli výzvu rodičů k jednání a rozhodnutí reagoval, že vše vyplyne až z jednání se zástupci
zřizovatele 15. 3. 2017.
Rodiče se dotazovali, proč nejsou na jednání nynější třídní učitelé. Pan ředitel reagoval, že jde o
jednání pro veřejnost a že se tito učitelé necítí být veřejností. Byl upozorněn, že nejde o jednání pro
veřejnost, ale jednání veřejné. Byl rodiči upozorněn i na to, že se nyní mohli noví třídní učitelé setkat
s rodiči svých žáků a tím naplňovat očekávanou pracovní náplň. Nepřítomnost nově jmenovaných
třídních učitelů si vykládají jako projevení nezájmu o žáky, kteří jim byli svěřeni.
Přítomní žáci a rodiče poukázali na to, že z přetrvávajícího postoje ředitele vyplývá, že žák pro něj
není prioritou a on není ochotný ke kompromisům.
Slabý příslib kompromisu dal pan ředitel až poté, co si rodiče odhlasovali, že má být podán podnět na
ŠR k odvolání ředitele školy.
Někteří rodiče navrhli, aby pan ředitel podal sám rezignaci na svoji funkci. Pan ředitel reagoval, že to
v tuto chvíli nezvažuje.
Rodiče žáků 1. ročníku informovali, že pokud nepojede na lyžařský kurz jejich bývalý třídní učitel
MgA. Tomáš Rýdl, tak se tohoto kurzu žáci nebudou chtít účastnit. Po požadavku rodičů, aby o tomto
rozhodl ředitel hned, jejich návrh přijal.
Ze strany přítomných žáků byl vznesen dotaz, jak bude pan ředitel zvládat třídnictví, když opakovaně
nezvládá docházet na svoji výuku (2 hodiny týdně) a nepošle za sebe ani náhradu. Pan ředitel uznal
pochybení a sdělil, že to zvládne.
Zástupce ŠR za rodiče nezletilých žáků (Ing. Šollar) sdělil, že problematické oblasti především ve
vnitřní komunikaci vnímá už více než rok, a že pokud by nenastala sporná situace nyní, tak by nastala
brzy v jiném případě.

Rodiče vyjádřili obavu, že bude-li takovým způsobem ředitel nadále jednat se svými zaměstnanci, tak
hrozí odchod těchto učitelů.
Rodiče z odpovědí pana ředitele vyhodnotili, že nemá zájem hledat řešení problému, dokud nedojde
k plánované schůzce se zřizovatelem dne 15. 3. 2017.
Požadavky rodičů na zanesení jejich citací do zápisu:







Žádáme ŠR, aby podala ke zřizovateli podnět provést hloubkovou kontrolu.
Podnět na odvolání ředitele.
Tvrzení, že žáci jsou na prvním místě, ale jejich názor je ignorován.
Žáci 2. CH ročníku žádají zpět svou bývalou třídní učitelku.
Ředitel lže.
Návrh, aby obě dvě strany (pan ředitel a rezignovaní učitelé) souhlasily s jednáním o návratu do
své minulé funkce třídních učitelů.
 Jeden z rodičů vznesl požadavek, aby pracovní náplň byla nezávisle odborně posouzená, jak
z hlediska pedagogického, tak z hlediska zákoníku práce.

Ukončení jednání v 19.00 hodin.

Zapsala: MgA. Rebeka Kloudová

Ověřila: Ing. Eva Hašková

……………………………

……………………………….

