
Zápis z jednánr Štolsté rady

dne 26.5.2015

přítomni: lng. Zdeněk Praus, Bc. Miloš Tichý, Miloš Málek, Petra Bašová, Lucie §ejkorová, Helena
Štěpánková, Mgr. Šárka Dolečková, Mgr, Gabrieta Luxová, Mgr. Bc" Jana Řízková

hosté: Mgr. Bc. Alena Bačíková * ředitelka školy

Prograrn:

1. Úvod - zahájení ŠR

2, Voíba místopředsedy ŠR

3. Pohádková cesta
4. Příspěvek Městyse Častolovice pro 1. ročník, pomůcky, sešity
5. Vyřazení žáků 9, ročníku
6. Projednání inspekční zprávy ČŠl

7. Zpráva ředitelky školy, Mgr. Bc. Aleny Bačíkové
8. Diskuse

9. 7ávér

Ad, 1, Úvod - zahájení ŠR

Předsedkyně Škotsté rady Mgr, Bc. Jana Řízková přivítala přítomné členy a seznámila je s programem
jednání ŠR.

Ad. 2. Volba místopředsedy předsedy ŠR

Ňavrženi: Helena Štěpánková

Hlasování pro Helena Štěpánková

Pro: 7 Proti: a Zdrželse; 2

Místopředsedou Školské rady byla zvolena p" He|ena Štěpánková.
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Ad.3. Pohádková cesta

Pohádková cesta se uskuteční v sobotu 30, 5. 2015, Tuto akci pro děti organizuje SRPŠ ve spolupráci se ZŠ a

místními spolky. Všechna stanoviště jsou již obsazena, odměny zajištěny, propaga€e stále probíhá. Průběžný start
je od 9,00 hod do 11.00 hod v Hospůdce na cestě, jak je informováno na plakátech.

Ad.4. Příspěvek Městyse Častolovice pro 1, ročník, pomůcky, sešity

Mgr. G. Luxová seznámila přítomné členy Šn se seznamem potřeb pro žáky budoucího ]". ročníku, Příspěvek
Městyse Častolovice bude ve výši 1,000,- Kč na 1 žáka 1. ročníku ve školním roce 20j.5l16. Seznam sešitů a potřeb
pro všechny ročníky na školní rok 2015/16 bude zveřejněn na webov,ých stránkách školy.

Ad.5, Vyřazenížáků 9. ročníku



Slavnostní vyřazení žáků 9, ročníku proběhne dne 25. 6. 2015 od 16.00 hod v Hudečkově galerii za účasti

pedagogů Základní školy a mateřské školy Častolovice a zástupců Městyse Častolovice,

Ad. 6. Projednání inspekční zprávy ČŠt

Předsedkyni ŠR byta zaslána lnspekční zpráva ČŠl a Protokol o kontrole ze školské inspekce, která se

uskutečnila v Základní škole a mateřské škole Častolovice ve dnech 26, - 78, 1. 2015. Po prostudování těchto
dokumentů předsedkyně ŠR seznámila ostatní č}eny Šn s nesouladem zjištění ČŠl vzhledern k platné legislativě.

Jedná se třídnické hodiny v 8.B, zařazené lx za L4 v době polední pauzy, která má dle ČŠt trvat nejméně 50 min.

Platná legislativa hovoří o polední pauze v délce minimálně 30 min. V tomto případě tedy nedošlo k porušení § 1

odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 §b., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

ve znění pozdějších předpisů. Škotská rada bude požadovat uvedení této informace do souladu s platnou

legislativou.

Hlasování pro vznesení dotazu na ČŠt za Školskou radu prostřednictvím její předsedkyně, zda v této situaci lze
zjednat nápravu.

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad, 7, Zpráva ředitelky školy, Mgr, Bc. Aleny Bačíkové

V současné době probíhá výběrové řízení na pozici učitelky 1. stupně, vyučujícíŮ, M a TV na 2, stupni, Pro

školní rok 2015/16 žádáme Krajský úřad Královéhradeckého kraje o souhlas se zřízením pozice asistenta{-ky}
pedagoga, v počtu 4 pro ZŠ a 1 pro MŠ.

Déle ředitelka školy vhledem k šířícím se nepodloženým informacím seznámila členy ŠR s následujícími
skutečnostmi. Dne 28. 4. 2015 proběhlo přestupkové řízení v režimu občansko-právního sporu, kdy byla Mgr. Bc.

Atena Bačíková obviněna ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, který se měl projevovat neustálým

znevažováním a kritikou práce podřízených, jejich ponižováním, nepřiměřenou kontrolou" urážením a uihružkami
ukončení pracovního poměru několika pracovnic základníškoly. Uvedené skutečnosti řešilo již Státní zastupitelstvo,

Policie Čn i tnspektorát práce, Státní zastupitelství a Policie ČR tento případ odložila. lnspektorát práce neshledal

v jednání paní ředitelky žádné pochybení. Přestupková komise rovněž došla k závěru, že k rníše uvedeným

skutečnostem, které jsou předmětem obvinění, nedochází. Výdaje spojené s těmito spory si paní ředitelka hradí ze

soukromých finančních zdrojů, Dne 28. 4, čerpala řádnou dovolenou, Komise došla k závěru, že spáchání skutku, o

němž se vedlo řízení, není přestupkem a rozhodla iízení za s t a v i t,

Manželó od školního roku 2a12/13 vedou spor se Základní školou a mateřskou školou Častolovice o

úhradu za pracovní sešity ve výši 1.148,- Kč. Tento spor vyústil dne 9. 4.2BL5 u Okresního soudu v Rychnově nad

Kněžnou, ani na tomtc místě manželé nepřistoupili na smír v podobě vrácení zmiňované částky peněz oproti

vráceným pracovním sešitům. Soudní spor tedy nadále pokračuje výpověďmi svědků, další stání je stanoveno na

20.7,2015 v 8.1_5 hod v budově Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Tento spor je hrazen z prostředkŮ

základní školy přidělených zřizovatelem - Městysem Častolovice"

Ad.8. Diskuse

Ad.9, Závěr

- Předsedkyně ŠR podá dotaz na ČŠt ohledně informací uvedených ve zprávě ČŠt a Protokolu o kontrole,
které nejsou v souladu s platnou legislativou.



Zapsala: Mgr. 8c,Jana Řízková
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