Dodatek č. 2 k zápisu z 29. jednání ŠR konaného 12. 9. 2017
Na základě žádosti Mgr. Tulpy, který zaslal vyjádření stanoviska k usnesení 29. ŠR a vyzval
k přehodnocení tvrzení ze zápisu, vznikla opravená verze zápisu z 29. jednání ŠR dle odborného
právního výkladu Školského zákona paragrafy 167 a 168. Opravy v daném textu jsou podtrženy.
Opravený text:

Jednání svoláno z důvodu žádosti vedení školy SUPŠS ŽB. Paní zástupkyně Bártlová byla
pověřena panem ředitelem Doležalem, aby zaslala do ŠR dokumenty ke schválení (upravený
Školní řád a dodatky k ŠVP PD, DS).
Bod k projednání: Neplnění povinnosti vyplývající ze zákona 561/2004 Sb., paragraf 167
(Dle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 167 Školská rada odstavec 4 – Ředitel školy
zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.)
E. Hašková seznámila přítomné s mailovou komunikací, která proběhla mezi ní a panem
ředitelem v dubnu, dále s částmi Školského zákona, které jsou související a platným Volebním
řádem.
E. Hašková seznámila přítomné s tím, že pan ředitel Doležal neuskutečnil volby zástupce
zletilých žáků do ŠR. Na základě toho, že se pan ředitel vyjádřil na zasedání s náměstkem
hejtmana Mgr. Tulpou, vedoucím odboru školství L. Křečkem a zástupci ze SUPŠ Sklářské a
zástupci ze ŠR 15. 3. 2017 v tom smyslu, že již neproběhnou další volby zástupce zletilých
žáků do ŠR, byl pan ředitel Ing. Haškovou upozorněn 25. 4. 2017, že odchodem zástupce
zletilých žáků školy – Filipa Uhlíře nebude počet členů ŠR úplný. Pan ředitel byl dále
upozorněn na neplatný Volební řád z 16. 8. 2005, který je umístěn na webových stránkách a
byl E. Haškovou upozorněn, že nový Volební řád nalezne na stránkách edulk.cz. Pan ředitel
byl vyzván 25. 4. 2017, aby postupoval v souladu s platným dokumentem a Školským zákonem
paragraf 167.
Toto upozornění zaslala E. Hašková také zástupci rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, náměstku hejtmana Mgr. P. Tulpovi.
Na to reagoval pan ředitel poděkováním za upozornění a vyvěšením aktuálního Volebního
řádu.
Podle paragrafu 75 zákona č. 561/2004 Sb. přestal být zástupce zletilých žáků školy ke dni
30. 6. 2017 žákem školy a také členem ŠR.
Tímto nemá ŠR plný počet členů, zástupci za nezletilé žáky, zletilé žáky a studenty není
umožněna činnost dle daného zákona.
Usnesení z jednání:
Pan ředitel Doležal neplnil povinnosti vyplývající ze Školského zákona 561/2004 Sb.
Neplněním této povinnosti bylo dotčeno právo zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a
studentů podílet se na správě školy.
ŠR nyní může schvalovat dokumenty, ale bez zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a
studentů.

