Zápis ze zasedání (30.) školské rady SUPŠS ŽB, dne 25. 10. 2017, učebna chemie
SUPŠS 16.00.
Přítomni: Ing. Eva Hašková, Mgr. František Lufinka, JUDr. Iveta Hajlichová, Ing. Jan Šollar,
MgA. Rebeka Kloudová
Omluvena: Petra Plecháčová (povinná exkurze)
Pozváni: MgA. Libor Doležal, Mgr. Petr Tulpa, Mgr. Leoš Křeček
Program:
1. Závěry z kontrol
2. Projednání školního řádu a projednání dodatků ŠVP PD a DS
3. Výroční zpráva pro školní rok 2016/2017
4. Diskuze, sdělení

1. Závěry z kontrol
Informace zástupce zřizovatele
a) Kácení
b) Žádost ŠR k inspekci ČŠI
c) Finanční kontrola
K hrubému porušení předpisů nedošlo. Konstatování zástupce zřizovatele, pana náměstka Tulpy,
že ředitel nebude odvolán.
Diskuze na téma doplňující volby do ŠR.:
Pan náměstek Tulpa se ohradil vůči zápisu ŠR ze dne 12. 9. 2017. Byl však upozorněn, že tento zápis
byl na jeho výzvu změněn a zveřejněn dne 9. 10. 2017.
a) Konstatováno: k datu 12. 9. 2017 pan ředitel neučinil žádné kroky k realizaci doplňujících
voleb, a tím k danému datu nenaplnil povinnosti vyplývající ze zákona. (školský zákon a
volební řád). Volby pan ředitel vyhlásil až po zveřejnění stanoviska ŠR, dne 18. 9. 2017.
b) Konstatováno, že tyto doplňující volby do ŠR neproběhly v souladu s právním předpisem.

2. Úprava školního řádu a změny ŠVP PD a DS.
Schváleno.
3. Výroční zpráva
Grant od Preciosy – nyní není. Špatně uvedeno.
Str. 17
Zapojení do projektů – „Skleněné městečko“:
Špatná reference o roku 2016, jsou uvedeny nesprávné informace z roku 2017.
Konstatování: přepracovat.
Str. 28

Věta: Spolupráce se Školskou radou byla kolizní a byla řešena za přímé účasti zřizovatele.
Členové ŠR nesouhlasí, že spolupráce se ŠR byla kolizní. A dohodnuta oprava této věty s panem
ředitelem v tomto znění:
Na základě podnětu ŠR byla situace klimatu ve škole řešena za účasti zástupce zřizovatele.
Str. 30
-

-

Je uvedeno, že nabízíme akreditované vzdělávání pro učitele výtvarné výchovy základních
škol, což se nezakládá na pravdivé skutečnosti, protože akreditace školy propadla a nebyla
aktualizována.
Neúčastnili jsme se v loňském roce Talente Mnichov

Doporučeno vyškrtnout.
Str. 31
V Závěru uvedená věta: „Menšinová část pedagogického sboru se vymezila vůči vedení školy.
Důsledkem byl dlouhotrvající vztahový konflikt, který fatálně oslabil renomé, stabilitu a
důvěryhodnost školy směrem k žákům, rodičům, veřejnosti a zřizovateli.“
Závěr mezi ŠR a ředitelem školy: Tuto část vyškrtnout.
Str. 35
Změnit větu: ŠR může schvalovat dokumenty pouze bez zástupce zletilých žáků.
Na větu: ŠR může schvalovat dokumenty pouze bez zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a
studentů školy.
Str. 42 ICT Zpráva
Přepracovat zprávu ICT. Zpráva ICT jako celek není srozumitelná. Není jasné, co je plán a co
realizovaná skutečnost. Zpráva by měla obsahovat i to, co bylo v ICT realizováno. Ve zprávě chybí
konkrétní příklady i návrhy pedagogického sboru a odborných učitelů, kteří přinášeli podněty ke
zlepšení vybavenosti a využití ICT. Např. aktualizace programů pro grafickou a 3D práci, posílení
výkonu PC. Ve zprávě je uvedeno, že ve výuce je využíváno cloudové uložiště mezi učiteli a žáky, což
vychází z projektu „Tablety do škol“, který nebyl dotažen. Chybí mobilní jednotka a studenti nemají
cloudové účty.
Konstatování: Ve zprávě zřetelně označit, které věci jsou splněné, které nesplněné a které byly
odloženy:
Výroční zpráva ŠR neschválena ve znění předloženého textu. Z diskuze vyplývá úprava textu
v dojednaném znění.
4. Diskuze, sdělení.
a) Pan Šollar oznámil rozhodnutí ukončit své působení ve Školské radě SUPŠS. Ke dni 27. 10.
2017 toto avizované rozhodnutí zaslal předsedkyni ŠR s tímto zdůvodněním: K tomuto

rozhodnutí mne přiměly (mimo jiné) i připravované řádné a mimořádné volby nových
členů Školské rady a fakt, že můj mandát by stejně skončil na jaře příštího roku.
Domnívám se proto, že nyní je ideální čas na sloučení voleb nových členů ŠR na jeden
termín a tím umožnit vedení školy celý proces voleb zjednodušit.

b) Eva Hašková referovala příspěvek zaslaný (25. 10. 2017) na jednání ŠR kolegy Jaroslava Válka,
který byl osloven na veletrhu škol EDUCA zástupkyní Centra Kašpar paní Gavlasovou
s nabídkou sociálního auditu, na jehož vypracování nyní mají grant. Cena auditu činí cca
40000 Kč a nyní vznikla možnost využít ji zdarma. E.H. upozornila, že tato nabídka je časově
velmi omezena a potřebuje rychlé jednání. Vzhledem k tomu, že situace na škole je stále
problematická a dosud došlo pouze k tomu, že byl řešen jen coaching pro pana ředitele a
nevznikla žádná další možnost řešení atmosféry ve škole s ostatními a mezi ostatními kolegy,
mohl by tento sociální audit být velmi přínosný. E.H. žádala, aby si pan ředitel tuto nabídku
prověřil a určil termín, ve kterém oznámí své stanovisko. Pan ředitel sdělil, že se s touto
nabídkou seznámí, ale že se nezaváže k žádnému termínu sdělení svého rozhodnutí.

Ukončení jednání: 19.30 hod.

Závěr:
Úprava Školního řádu – schválena.
Změny ŠVP PD a DS – schváleny.
Výroční zpráva - neschválena.
Zapsala: MgA. Rebeka Kloudová

Ověřila: Ing. Eva Hašková
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