2. ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
ve školním roce 2020/ 2021

Den a místo jednání: 5. 6. 2021, v prostorách ZŠ T. G. Masaryka, Čejkovice
Přítomni za školskou radu: :
Ing. Hana BARTÁKOVÁ
Mgr. Petra HÁJKOVÁ
Marie HROMKOVÁ
Mgr. Jana MARTINCOVÁ
Mgr. Lada KOČAŘÍKOVÁ
Mgr. Markéta PRČÍKOVÁ
Andrea Tihlaříková

Omluveni členové ŠR:
Ing. Jiří Janek, Josef Košut

Pozvaní hosté: Mgr. Jana PAUŠOVÁ (ředitelka ZŠ)

Program zasedání ŠR :
1.

Odstoupení paní Mgr. Jany Paušové z pozice ředitelky ZŠ T. G. Masaryka

2.

Delegování zástupce ŠR do konkurzní komise na pozici ředitele/ky ZŠ T. G. Masaryka

3.

Informace o ponechání způsobu volby členů školské rady pro následující období

4.

Diskuze - informace o dění, plánech v ZŠ T. G. Masaryka, na dotazy odpovídala
Mgr. Jana Paušová

Ad 1/ Odstoupení paní ředitelky Mgr. Jany Paušové
Dne 7. 4. 2021 obdržela paní Ing. Hana Bartáková od ředitelky ZŠ T. G. Masaryka v Čejkovicích, Mgr.
Jany Paušové, písemnou informaci ve věci jejího odstoupení z doposud vykonávané funkce. Svoje působení na postu ředitelky školy na vlastní žádost ukončuje ke dni 31. 7. 2021. O této skutečnosti informovala členy školské rady.

Paní předsedkyně poděkovala paní ředitelce za její výbornou práci a její působení zhodnotila takto: „Za
svoji osobu musím říci, že mě celá situace velmi mrzí. Paní ředitelka odvedla za období svého působení velmi kvalitní práci. Podařilo se jí vytrhnout mnoho věcí ze zajetých kolejí, proběhly změny v
systému komunikace a výuky. Spolu se svými kolegy se jí podařilo zvládnout nelehké období neustálých změn, které jim přináší naše vláda a MŠMT ČR.
Je nutno podoktnout, že ne vždy a u všech, se setkají změny s pochopením a neustálé obhajování
správné cesty často unaví. Zde jsem si dovolila osobní názor, s kterým nemusí všichni souhlasit.“ Stejného názoru byli i ostatní přítomní členové ŠR.

Ad 2/ Způsob volby členů rady
Vzhledem k budoucím změnám ve vedení ZŠ se členové rady dohodli, že zachovají stávající způsob
volby členů ŠR.

Ad 3/ Delegování zástupce ŠR do konkurzní komise
Ing. Hana Bartáková požádala Ing. Jiřího Janka o účast v konkurzní komisi. Svůj výběr zdůvodnila takto:
Ing. Janek je dlouholetým členem ŠR, má dostatečný přehled o požadavcích na vedoucí odborné
pracovníky, je představitelem jednoho z mnoha rodičů, jehož potomci navštěvují a i nadále budou
navštěvovat ZŠ. Ostatní členové ŠR souhlasili.

Ad 4/ Informace o ZŠ
Přípravná třída bude nově vytvořena v ZŠ v nastávajícím školním roce 2021/2022. Je určena pro děti
s odloženou školní docházkou a pro předškoláky. Její kapacita je 10 až 15 žáků.
Školní družina navýší svou kapacitu o další oddělení. Současná dvě oddělení (60 dětí) neuspokojovala
zájem rodičů.
Počet dětí v ZŠ vzroste o dalších 7 žáků druhého stupně, kteří budou dojíždět ze Starého Poddvorova.
Do první třídy nastoupí 24 dětí.
Rozpočet ZŠ byl navýšen z důvodu plánované rekonstrukce elektroinstalace, která měla být započata
již v minulém školním roce a byla odložena z důvodu epidemiologické situace. Spolu s touto
rekonstrukcí jsou naplánovány rovněž opravy kabinetů pedagogů a přístupů do 1. pater ZŠ.
Multifunkční místnost je projekt, na který získala ZŠ grant a který by měl být realizován během prázdnin.
Zvolená učebna by měla být vybavena moderní audiovizuální technikou, nábytkem a dalším
plánovaným vybavením.
Záměrem celé akce je získání víceúčelového prostoru k pořádání besed, prezentací, kurzů a jiných akcí
spojených s děním školy jednak pro žáky a pracovníky ZŠ a jednak pro veřejnost.

V Čejkovicích dne 5. 6. 2021, zápis zapsala: Mgr. Lada Kočaříková

Podpisy přítomných:

