
26. Zasedání ŠR SUPSŠ Železný Brod, 17.01.2017, od 14,30 hodin, učebna chemie. 

 

Přítomni: ŠR – Eva Hašková, František Lufinka, Rebeka Kloudová, Jan Šollar.  

Omluveni: Filip Uhlíř, Iveta Hajlichová. 

Hosté: Martin Hlubuček, Iveta Šulcová, Petr Tulpa – náměstek hejtmana LBC kraje rezortu školství, 

mládeže, tělovýchovy a sportu, zaměstnanosti. 

Mimořádné jednání ŠR bylo svoláno na žádost náměstka rezortu školství LBC kraje, pana Petra Tulpy. 

Program: Projednání dané situace s panem náměstkem Tulpou. 

 ŠR projednala na svém zasedání situaci kolem revitalizace prostoru před školou. Pan náměstek 

Tulpa vysvětlil postoj zřizovatele k tomuto problému, seznámil přítomné s přijatými 

opatřeními a stanovil další postupy, kterými se budou podobné akce do budoucna řídit. ŠR 

přijala závěry zřizovatele k tomuto problému výrokem – souhlasí a bere na vědomí. 

 Pan náměstek seznámil přítomné se svým stanoviskem k jednání a připomínkám vzešlým 

z veřejného zasedání zastupitelstva a Městského úřadu Železný Brod. 

 Diskuze na téma úrovně komunikace a pracovní atmosféry na SUPSŠ. 

- Předmětem jednání bylo podání vysvětlující informace náměstka hejtmana Tulpy k průběhu 

veřejného zasedání městského zastupitelstva Železný Brod, kde se řešila situace revitalizace prostoru 

před SUPŠS. Pan Tulpa vysvětlil, jakým způsobem a jaké postupy volí při řešení podobných 

záležitostí a co bylo obsahem jeho odpovědi na veřejném zasedání města. Dále pak podal podrobný 

rozklad, předložil a předal ŠR kompletní dokumentaci k průběhu podávaných žádostí a povolování 

daných prací revitalizace zmíněného prostoru. Uvedl, že se jeho odbor společně s hejtmanem kraje 

touto situací podrobně zabývá a k tomuto následně přijali následující opatření: 

1) Pro tyto a podobné případy stanoví ředitelům škol zákaz osobního odkupu takto pořízeného 

materiálu (dřevní hmota, …). Tím budou dodrženy etické principy.  

2) Rozhodnutí ředitele o úpravách či mýcení v prostoru školy, nebo i kácení jednotlivých dřevin musí 

provázet souhlasné vyjádření odborné organizace k tomu určené. Takovéto zásahy i průběh realizace 

doporučuje vždy konzultovat s poradním orgánem školy (např. ŠR, úzký kolektiv pedagogů 

jmenovaných ředitelem, ale třeba i pedagogická rada). Základem úspěšné realizace podobných akcí je 

maximální informovanost o plánovaných úpravách. 

3) Zřizovatel neshledává v jednání ředitele formální pochybení. Na tyto práce byla vydána řádná 

povolení a ředitel v tomto ohledu nepřekročil rozsah svých kompetencí. Zřizovateli nevznikla 

zvoleným postupem žádná majetková újma. Jediným dílčím pochybením bylo pokácení borovice 

černé, na které byl vydán souhlas příslušného odboru, ale zde ředitel zahájil úkon pokácení před 

uplynutím lhůty pro odvolání. Zároveň bylo konstatováno, že ředitel měl celou akci podrobně 

diskutovat s okolím školy a města. Opět by tak předešel pochybnostem o dobré správě školy. Z těchto 

dvou posledně uvedených důvodů se zřizovatel rozhodl odeslat řediteli školy MgA. Liboru Doležalovi 

vytýkací dopis a jednorázově mu snížit objem vyplácených pololetních odměn.  



Pan náměstek Tulpa předal ŠR k dispozici kompletní dokumentaci k problematice revitalizace plochy 

před školou a po diskuzi přijala ŠR daná opatření výrokem – souhlasí a bere na vědomí. 

Dále pan náměstek Tulpa reagoval na připomínky paní Kortanové na veřejném zasedání města k jeho 

osobě a k problematice SUPSŠ. Seznámil ŠR jakým způsobem se seznámil se zápisy z jednání ŠR. Pro 

zřizovatele je důležité znát především schválenou výroční zprávu školy, konkrétní dotazy na 

zřizovatele a obsah usnesení, který by měl být na konci zápisu. Pokud má ŠR konkrétní dotaz či 

připomínku ke zřizovateli, musí tak učinit přímým dotazem na příslušnou kompetentní osobu 

zřizovatele. Závěr – předsedové ŠR v kraji dostanou metodiku pro jednání se zřizovatelem, tato bude 

též pro informaci předána ředitelům škol. 

Diskuze – 

Pan náměstek Tulpa má zájem prověřit získané informace o nepříliš dobré atmosféře (školní klima) ve 

škole.   Přítomní členové ŠR a hosté následně vedli diskuzi na téma prostředí a atmosféry na škole, 

která panuje mezi vedením školy a částí učitelského sboru. Na mnoha konkrétních příkladech 

poukazovali na nedostatečnou a nefunkční komunikaci ředitele. Obecně se shodli na nutnosti 

kolektivního přístupu na řešení této situace, která se v tomto školním roce neustále zhoršuje. Přítomní 

podpořili návrh pana Františka Lufinky svolat na téma řešení atmosféry ve škole širší mimořádné 

zasedání za účasti ŠR, zástupců odborných pedagogických komisí, kompletního vedení školy a 

předsedů předmětových komisí. Toto zasedání bude svoláno panem náměstkem Tulpou a uskuteční se 

ve čtvrtek 9.2.2017, od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Železný Brod. 

 

Usnesení: 

- ŠR bere na vědomí stanovisko a opatření k problematice revitalizace prostoru před školou. 

- ŠR bere na vědomí vysvětlení pana náměstka Tulpy k veřejnému zasedání zastupitelstva a 

Městského úřadu Železný Brod. 

- ŠR bude jednat se zřizovatelem v souladu s připravovanou metodikou. 

- ŠR souhlasí s návrhem na svolání širšího zasedání, které bude řešit otázku komunikace ve 

škole. Termín: 9/2/2017, 15,00 hod., zasedací místnost Městského úřadu Železný Brod. 

-  Jednání na  9.2.2017 svolá pan náměstek Tulpa. 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Šollar    Ověřila: Ing. Eva Hašková 

……………………….    ………………………….. 


