
Zápis ze schůze Školské rady 
 
Datum konání: 20. 9. 2022 
Přítomni: Mgr. Eva Vyhnánková, Mgr. Daniela Skopalová, Zdeněk Šibrava, Mgr. Jana 
Rychlíková, Ing. František Pražák, Ph.D., Ing. František Pospíšil 
Navržený program: 

- Přivítání nového člena Školské rady - Ing. František Pospíšil 
- Audit GDPR školy 
- Projednání odchodů dětí ze školy 
- Webové stránky školy 
- Článek EDUzměny o skříňkách (https://www.eduzmena.cz/cs/pribehy/detail/rict-o-slovo-vic) 

 
Průběh schůze: 

- Tereza Pšaidlová odstoupila z důvodu přeřazení dětí na jinou školu, členem Školské rady se stává 
další kandidát s největším počtem hlasů – tedy Ing. František Pospíšil. Nový člen byl seznámen 
s činností Školské rady. 

- Audit GDPR – zřizovatel provedl audit na základě stížnosti na chybějící platformu na anonymní 
podávání stížností. Audit konstatuje hrubé nedostatky. Zpráva z auditu k nahlédnutí v kanceláři 
školy nebo u zřizovatele. 

- Byl projednán úbytek dětí ze školy. Školská rada konstatuje znepokojení nad úbytkem dětí, čímž 
dostává ÚM do složité finanční situace. 

- Projednán vzhled webových stránek školy. Doporučujeme zrychlit velmi pomalou odezvu, zlepšit 
jejich pochybnou estetickou úroveň. Schází přímý proklik na stránky školy. Webové stránky 
neodpovídají zákonu 374/2021 o elektronické komunikaci. Bylo již řešeno na schůzi Školské rady 
1. 3. 2022. 

- Doporučujeme efektivněji zveřejňovat plánované akce na webu a lépe komunikovat s rodiči. 
(Kalendář akcí, pravidelně aktualizovaný!) 

- Na webových stránkách chybí zápisy Školské rady, (e-mail s prosbou o vklad odeslán 27. 6. 2022). 
- Ředitelka školy byla paní starostkou žádána o vysvětlení nelichotivého článku EDUzměny „Říct o 

slovo víc“, paní ředitelka nereaguje. 
 

Závěr: 
Školské rady věří, že výše uvedené povede ke zlepšení komunikace a zlepšení fungování spolupráce 
žák – rodič – pedagogický sbor – zřizovatel. 
Ředitelka školy nereflektuje doporučení Školské rady. 
Školské rady doporučuje odvolání ředitelky školy Mgr. Renaty Novotné. 
PODPISY: 

Mgr. Eva Vyhnánková, v.r. 

Mgr. Daniela Skopalová, v.r.  

Zdeněk Šibrava, v.r. 
Mgr. Jana Rychlíková, v.r. 
Ing. František Pražák, Ph.D., v.r.  
Ing. František Pospíšil, v.r. 

 

 


