Zápis z jednání školskérady ze dne 4,6.2019
Sá! OÚ Háj ve Stezsku, í8:00h.

Přítomni

:

lng. Petra Bernátová, lng. Josef Kimpl, Mgr.Pavlína Loňková, Mgr. Sylva Ludvíková,
karin pekárková, vendula stuchlíková

Host:
Mgr. Ondřej Hubáček - ředitel Základní školy Háj ve Slezsku
Karel Palovský - starosta obce Háj ve Slezsku
Program jednání

:

1. Zahdiení
Předseda přivítal přítomné a představil program jednání školskérady.

2. lnformace ředitele školy o průběhu školníhoroku 201812019
Ředitel školy shrnul aktuální dění ve škole, informoval o významných akcích školy.
Starosta se ptal na informace o úvazcíchučitelůna příštíškolnírok. Ředitel školy
informoval, že stále probíhajípřípravy zajištění nového školníhoroku, vyhodnocení
současnéhoroku, a že stávající učitelése smlouvami na dobu neurčitou budou i
nadále v pracovním poměru, organizačnízměny se nebudou týkat sníženístavu
pracovních míst, Starosta oznámil, že školnírok měl být podle jeho názoru dávno
nachystaný. Reditel vysvětloval, že píípravynového školního roku závisí na tom,
kolik žákůnastoupí zqména do 6. třídy, podle toho bude rozhodnuto o počtu tříd,
v současnédobě je situace hraniční.
Starosta obce upozornil na to, že učiteléškoly nemotivují žáky k pohybu, protože
běhu okolo Ostré hůrky se zúčastnilomálo lidí zHáje. Ředitel informoval o tom, že
ve škole se realizuje několik sportovních akcí (Rainbow run, Olympijský běh,...),
kteqých se účastnímnoho desítek žákůškoly a jejich rodičů.
Starosta se také ptal na reakce na krádeže kol, které proběhly v nedávné době.
Ředitel školy informoval ŠR,že byla přijata provizorní opatření, konzultovaná
s policií ČR.Trvalá opatřeníse budou řešit v následujících týdnech. Starosta
doporučil zařídit monitori ng školy.

3. Zápis do 1.ročníkuve školním roce 201912020

Pavlína Loňková informovala ŠRo počtu přijatých žákůdo první třídy, o počtu
odkladů, o které je požádáno. Čeká se na doloženíformalit něktelých zákonných

zástupců. Dle vyjádření ředitele bude 1. třída jedna.

4. Přehled kroužků

Proběhla diskuze o současných kroužcích,ředitel informoval

kroužků.
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5. Kroužky ve školním roce 20'1912020
Na otázku, zda jsou připraveny kroužky pro příštíškolnírok ředitel ŠRvysvětlil, že
přípravy kroužkůprobíhají na začátku září, kdy učiteléslad'ují svůj rozvrh
s rozvrhem žáků(vč. jejich dalšíchkroužků,jiných hudebních a sportovních aktivit
apod.)
ŠRdoporučila řediteli udělat anketu zájmu žákůo nové kroužky v ZŠ.(Pro děti i
jejich rodiče)

6. Omezení používánímobilních telefonů a jiných elektronických zaíizenívyhodnocení - zakotvení do ŠŘ
Předseda SR shrnul dosavadní průběh omezování mobilních přístrojů ve škole.
Upozornil na nutnost úpravy ŠŘtak, aby byl v souladu se zákonem. Ředitel školy
informoval o tom, že současnépravidlo, že žáci mají mít ve škole mobil uzamknutý
ve své skříňce po dobu vyučování, bude vyhodnoceno na konci školníhoroku, ale
ohlasy od učitelůjsou již nyní kladné. Na základé vyhodnocení budou pravidla

zavedena

do ŠŘ a

předložena

Šn před začátkem školníhoroku.

7. Dokumenty, které byly předány ŠRna vědomí:
,,Vyjádření rady obce Háj ve Slezsku" ze dne 29,4,2019"

,,žádost o poskytnutí informace a předložení materiálů souvisejícíchs výkonem
vašífunkceR ZS" ze dne 13. 5. 2019,
,,Reakce na vyjádření rady obce k dopisu na podporu ředitele ZŠze dne 28. 5.
2019"
Předseda vyzval starostu a ředitele k vyjádřenío současnésituaci.
Starosta řekl, že ředitele 2 roky podporoval, ale ten si nebral jeho rady k srdci a
rozhodoval se podle sebe, Poslední kapkou podle něj bylo, že při uzavření
pracovního poměru v loňském roce upřednostnil paní učitelku z Ostravy před
učitelkou z Háje s červeným diplomem. Starosta poznamenal, že ředitel jedná
podle školskéhozákona, ale to znamená, že to je špatný zákon, On tedy
spokojený s prací ředitele není, což mnohokrát řekl a bude tedy dále prosazovat,
aby byla využita některá z možnostípro vyhlášenínového konkursu-odstoupení
ředitele, hrubé porušení pracovní kázné nebo splynutíorganizací MŠa ZŠ.
Ředitel školy reagoval, že kvalitu učitele neposuzuje podle místa bydliště a tento
osobní spor navrhuje řešit stanovením objektivních kritérií,které posuzují rozvoj
školy a jejich pravidelným vyhodnocováním. Dále poznamenal, že si dovede
představit, že na tvorbě kritériíbudou spolupracovat odborníci i zástupci z řad
rodičů.Podle jeho názoru by kritéria kvality pomohly odstranit osobní rovinu
problému.
Starosta reagoval, že taková kritéria k ničemu nejsou a není to z jeho strany
osobní.

ŠRvzala tyto dokumenty, které jí byly doručeny na vědomí.
Jednací řád ŠR- aktuaIizace
Proběhla diskuze ohledně jednacího řádu ŠR.Po pozměňovacích návrzích byl
schválen všemi členy ŠRnový Jednacířád ŠR.
8.

9. Diskuze

ČlenovéŠRneměli žádnévýhrady k zápisu z minulého zasedání školské rady,
které se konalo dne 23.4.2019.

Paní Pekárková upozornila na výši měsíčníhopříjmu pana ředitele a na to, že se
doslechla, že pan ředitel v pracovní době pobývá na golfu a že vybíral dovolenou v
průběhu školního roku. Proběhla diskuze na toto téma. Bezzávéru,
Bylo domluveno, že dalšíjednáníškelskérady se uskutečnív posledním týdnu v

srpnu.
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