
Zápis ze schůze Školské rady 
 
Datum konání: 12. 5. 2022 
Přítomni: Mgr. Eva Vyhnánková, Mgr. Daniela Skopalová, Zdeněk Šibrava, Ing. Jana 
Rychlíková, Tereza Pšaidlová, PhD. František Pražák 
Hosté: Rada obce – Josef Mrňák, Ing. Ivana Pivoňková, Roman Lhotský 

 
Navržený program: 

I. Školská rada přítomna na jednání Sdružení rodičů jako host ve věci fungování spolku 
II. Návrh na odvolání ředitelky Mgr. Renaty Novotné 

 
Průběh schůze: 
Add. I. 

1. Shrnutí činnosti Sdružení rodičů, z.s. 

o 116 členů (29 členů (1/4) je třeba, aby schůze spolku byla usnášeníschopná)  
o členem může být rodič (příspěvek placen za rodiče, nikoli za dítě) - přihláška do 

spolku  
o Výbor – 9 členů – zástupce každé třídy 
o Statutární orgán – 3 členové (předseda, místopředseda, pokladník) 

o Návrh – scházení se mimo školu standardní členská schůze 1x ročně 
o chybějící dokumenty spolku (volební řád, přihlášky, …)  
o finanční vstupy – členské příspěvky, sběr papíru, ples  

 

2. Zápis ze schůze pořizuje Mgr. D. Skopalová (schváleno jednohlasně)  
3. Hlasování o smyslu fungování spolku  

 7 hlasů pro zrušení 
 16 pro zachování  
 5 se zdrželo  

4. Volba nového vedení spolku 
Kandidát na předsedu: Barbora Macháčková – pro 23 
       proti 0 
       zdrželi se 6 
Kandidát na místopředsedu: Hana Melicharová – pro 24 
       proti 0 

zdrželi se 5 
Kandidát na pokladníka: Jaroslava Myslivečková – jednohlasně (29:0:0) 
Kontrolní komise bude zvolena později novým vedením spolku 

musí se změnit stanovy 

5. JÍDELNA:  
o Složení jídelníčku 



o Čipy 
o Vyúčtování  

6. Kroužky 
7. stížnosti rodičů: 

o výuka matematiky a fyziky – podle rodičů jsou hodiny úplně jiné při hospitaci 
o stížnosti na jednání paní ředitelky – dotazy na průběh řešení stížnosti podané 

na ÚM – Zpráva ze šetření Inspektorátu práce 
o chování pana školníka 
o přijímací zkoušky na SŠ – na třídních schůzkách slíbena příprava na zkoušky – 

slíbená setkání (hlavně z Čj) probíhala sporadicky, děti dělaly samy testy, pak 
dostaly správné odpovědi, bez vysvětlení, bez zprostředkování strategií 

o komunikaci s vedením školy 

Add II. 

1. Opakující se nevhodné chování a vulgární vyjadřování 
2. Diskriminační chování vůči dětem i rodičům 
3. Nestabilní pedagogický sbor – hrozí odchod dalších kvalifikovaných pedagogů 
4. Rušení kroužků, kroužky pro druhostupňové děti 
5. Dlouhodobě problematická výuka fyziky a matematiky 
6. Nedostatečná komunikace s rodiči  
7. JÍDELNA:  

a. Složení jídelníčku 
b. Čipy 
c. Vyúčtování – rodiče hlásí nesrovnalosti v platbách 
d. Nemožnost odhlášení obědů přes on-line systém, dovolat se lze jen stěží 
e. Hygiena – proběhla kontrola – zápis prozatím není  
f. Velká fluktuace pracovníků ve školní jídelně 

8. Kontakty na Radu školy? na stránkách školy 

Závěr: 
 


