
Pracovní jednání ŠR 

 

Přítomni: OM, JŠ, MO, TR, JH, VP 

Datum 29.4.2020, jednání zahájeno 18:00 

 

Program: 

1) Výsledek stížnosti na ČŠI ŠČIS-560/20-S  a ŠČIS-829/20-S 

2) Stížnost paní Mošovské ze dne 21.4.2020 

3) Stížnost na nevhodné chování p.uč. Michalíčka od Mgr. Dušánkové 

4) Analýza výsledků dotazníku ŠR pro učitele 

5) Dopis učitelů školské radě 

6) Stížnost pana Jetmara 

 

 

1) Výsledek stížnosti na ČŠI ŠČIS-560/20-S  a ŠČIS-829/20-S 

ŠR byla seznámena s odpovědí vedení města na dané stížnosti a s odpověďmi souhlasí.  

2) Stížnost paní Mošovské ze dne 21.4.2020 

 

ŠR považuje přístup p.uč. Michalíčka za neprofesionální – sdělování 

pokračování/nepokračování s třídnictvím se má být oznámeno oficiálně ve spolupráci 

s ředitelkou školy (Bakalář, třídní schůzky atd.). 

ŠR žádá, aby se zástupci školy nezapojovali do diskusí na sociálních sítích a jakoukoli diskusi 

vedli čistě profesionálně na témata týkající se přímo výuky a kázně dětí. 

Paní Mračková se do diskuse zapojila jako rodič. Předseda ŠR přesto apeluje na členy ŠR, že i 

když deklarují své komentáře pouze jako rodiče, jsou pořád bráni jako členové ŠR a je potřeba 

to respektovat. 

ŠR žádá všechny zainteresované subjekty (rodiče, učitele, vedení školy), aby se zdržovali 

diskusí na sociálních sítích a snažili se problémy řešit oficiálně a nemuselo docházet k těmto 

situacím. 

Otázku omluv nepovažuje ŠR za svou kompetenci a omluvu nechává na zmíněných aktérech. 

Paní Mračková důrazně omluvu odmítla. 

Paní Mračková dále doplnila FB diskuzi o názory rodičů 1.A, kteří se plně postavili za pana 

učitele Michalíčka a s postupy paní Mošovské velmi důrazně nesouhlasí. Tento důležitý fakt 

paní Mošovská v přílohách stížnosti cíleně zatajila a tím způsobila zkreslený názor na celou 

situaci.  Dále paní Mračková vznesla podnět k nevybíravým nevhodným útokům na soc. sítích 

některých petentů proti vedení školy a žádá o vyzvání těchto lidí k ukončení jejich aktivit, které 

ve škole problémy pouze prohlubují. 

 

3) Stížnost na nevhodné chování p.uč. Michalíčka od Mgr. Dušánkové 
 

ŠR chování pana uč. Michalíčka považuje za zcela nevhodné a žádá, aby se takové chování 

neopakovalo. Požaduje vyvození příslušných důsledků od ředitelky školy.  

 

4) Analýza výsledků dotazníku ŠR pro učitele 

 

Školská rada se dohodla na následujícím postupu:  

1) S výsledkem ankety bude seznámena ředitelka školy (30.4.) a ŠR požádá vedení školy 

o stanovisko (do 4.5.).  



2) V úterý 5.5. bude schůzka ŠR s ředitelkou školy (17 hod) a následně budou s výsledky 

ankety a stanoviskem ředitelky bude seznámen učitelský sbor (video konference; 

18hod). 

3) Další postup bude rozhodnut dle výsledku reakce vedení školy a učitelů.  

 

 

5) Dopis učitelů školské radě 

ŠR vzala na vědomí obsah dopisu a bude s učiteli diskutován po vyhodnocení dotazníku 

vedením školy. 

 

6) Stížnost pana Jetmara 
Bude projednána na následující ŠR 

 

 

Jednání ukončeno 21:25. 

Zapsal: VP 
 


