
Školská rada 20.11.2019 - zápis 

 

Přítomni: 

- za školu paní učitelka Vočadlová, 

- za rodiče paní Klášterková, Vlčková, Vimerová 

- za zřizovatele paní Písaříková, pánové Adamec a Maršál 

Omluveni: paní učitelky Brabcová a Čechová  

Hosté:   Milada Voborská, starostka MČ Satalice,  

Petr Haluza, rodič žáka navštěvujícího ZŠ Satalice  

 

 

Projednávané body: 

1) Schválení Výroční zprávy školy:  

a. oznámeno několik překlepů a nesouladů v součtech v tabulkách, bude opraveno, 

b. dotaz k plánovanému rozvoji informatiky, zmiňovaném ve Výroční zprávě - co má být 

obsahem (paní Vimerová), 

c. žádost o doplnění informace o šetření Školní inspekce. 

Výroční zpráva nebyla schválena (5 hlasů proti). Paní zástupkyně Vočadlová zprávu upraví a 

předloží k finálnímu schválení. K tomu účelu byla naplánována další schůze Školské rady na 4.12.,  

17:00. 

 

2) Současná situace školy 

a. od 9.10. je paní ředitelka v pracovní neschopnosti, zastupuje ji zástupkyně ředitelky 

Daniela Vočadlová, 

b. v zákonech a jiných předpisech se nepodařilo dohledat specifikaci dlouhodobosti 

pracovní neschopnosti, není tedy definován způsob, jak s ohledem na dlouhodobou 

pracovní neschopnost převést pravomoci ředitele školy na jinou osobu, 

c. z absence osoby s plnými pravomocemi ředitele školy vyplývají například následující 

omezení:  

i. omezený přístup k bankovním účtům školy, 

ii. není přístup do datové schránky, 

iii. nemožnost správy evidenčního systému školy Bakalář, 

iv. apod. 

d. ve výše uvedených bodech je tedy nutná komunikace s paní ředitelkou, které 

spolupracuje podle svého zdravotního stavu,  

e. dále paní ředitelka učila ČJ v deváté třídě, klíčový předmět pro přípravu na přijímací 

zkoušky na SŠ. Pomocí změn v rozvrhu dalších pedagogů škola tento výpadek 

vyřešila, 

f. kromě paní ředitelky je dlouhodobě nemocná paní učitelka Helena Erdélyiová, na 

zástup přijata nová paní učitelka Tereza Dvořáková. 

 



3) Informace od paní starostky k současné situaci na škole 

a. paní starostka eviduje několik podnětů k řešení s paní ředitelkou, jak ze strany členů 

učitelského sboru, tak ze strany rodičů a v souvislosti s výstupem šetření školní inspekce 

(dopad na lyžařský zájezd a školy v přírodě), 

b. na začátku října proběhla schůzka paní starostky s paní ředitelkou, ale realizaci 

jakýchkoliv kroků na základě této schůzky zabránilo následné onemocnění paní ředitelky 

(od 9.10.), 

c. pro stále trvající pracovní neschopnost paní ředitelky (k dnešnímu dni – 20.11.) rozhodla 

paní starostka o pověření paní zástupkyně ředitelky, Daniely Vočadlové, pravomocemi 

ředitele školy s platností od 21.11., 

d. toto rozhodnutí bude veřejně oznámeno formou Aktuality na webu školy.  

 

4) Usnesení 

Na základě informací od paní starostky Školská rada žádá zřizovatele ZŠ Satalice, aby 

bezodkladně řešení situace, a to pověřením zástupkyně ředitelky dočasným řízením školy 

s pravomocemi statutárního zástupce pro zajištění řádného provozu školy a vzdělávacího procesu 

včetně jeho financování. 

Usnesení přijato 6ti hlasy, 1 se zdržel. 

 

 

Příští jednání školské rady bude 4.12.2019 v 17:00. 

  

 

Zapsala: Klášterková 


