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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

22.11.2013 
PŘÍTOMNI: 
 
Zástupci nezletilých žáků 

 pí Milena Levíčková 
 MUDr. Štěpán Tuček 

Pedagogičtí pracovníci 

 Mgr. Petr Kolář 
 Mgr. Lucie Kabátková 
 Mgr. Jana Slavíková 

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

 s. Františka -  Ludmila Kadlčíková 
 s. Pavla  -  Marie Jančíková 

 
Hosté: ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová 

Omluveni: Mgr. Karel Plocek; s. Kristina  - Marie Jeřábková 

PROGRAM: 
Vyjádření se k  řešení situace ve škole po stížnosti rodičů na fungování školy 
 
Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání. 
 

 
 
Školská rada byla seznámena s celou záležitostí a vývojem situace vzniklé po návštěvě preventivního 
programu žáků 8. ročníků.  
 
 

 

ZÁVĚRY ŠKOLSKÉ RADY: 

 

 Preventivní program pro žáky 8. ročníků s tématem šikana probíhal v rámci festivalu Mezipatra ve 

spolupráci Pedagogicko-psychologické poradny Brno. Tato záštita je doložitelná a dostačující 

z pohledu volby preventivního programu. 

 

 Informovanost rodičů o daném programu vyhodnotila ŠR jako nedostatečnou. Rodiče některých 

žáků své děti z tohoto programu omluvili. Rodičům nebyla poskytnuta informace, že jejich děti 

navštíví program s eticky citlivým zaměřením, což se dalo předpokládat z jednotlivých anotací filmů.  

 

 Zástupci z řad rodičů ŠR vnímají informovanost o běžných školních akcích mimo školu jako 

fungující a spolehlivou. Při dalších akcích je nezbytně nutné rodiče informovat podrobněji o  

programech, které se budou týkat eticky citlivých témat. Rodiče mají právo dle školního řádu děti 

z programu omluvit. 

 
 ŠR byla ujištěna, že byla poskytnuta zpětná vazba k programu jak organizátorům festivalu, tak 

vedení PPP Brno. 

 

 ŠR byla seznámena s písemnou omluvou organizátorů festivalu za nepřiměřenost filmu vzhledem 

k věku žáků. 

 

 Školská rada navrhuje písemně zmapovat celou situaci a uvést v jednotlivých bodech její vývoj  

a průběžný postup řešení. Tento dokument by měl být interní pro potřeby školy. 

 

 Školská rada shledala, že se v dané situaci škola dopustila chyby. Tato chyba ale byla uznána 

vedením školy a byla napravena (zúčastnění pedagogové se po návratu z programu k danému 

tématu vrátili ve třídách a s žáky mluvili; ředitelka školy se písemně omluvila rodičům, vyžádala si 

stanovisko organizátorů festivalu, PPP Brno; vedla diskuzi na dané téma v 8.ročníku;konzultovala 

problematiku s odborníky) 



 
 Školská rada doporučuje vedení školy vyjádřit se k jednotlivým bodům stanoviska čtyř maminek a 

rozeslat emailem své rozhodnutí v dané záležitosti všem zákonným zástupcům dětí, které se 

projektu zúčastnily. Podle zájmu a reakcí uskutečnit i schůzku (nutnost  této schůzky vnímá ŠR jako 

diskutabilní). 

 

 ŠR považuje řešení této záležitosti jako zcela korektní a dostačující. Způsob projevu nesouhlasu 

a stížnosti na fungování školy jednoho z rodičů  je nepřiměřený a neopodstatněný. 

  

 ŠR zjistila, že rodiče žáků vnímají nepřiměřenost programu k věku žáků, zároveň ale vyjadřují 

podporu jak vedení školy, tak zřizovateli.   

 

 ŠR se plně ztotožňuje s cílem pedagogů školy neizolovat žáky církevní školy od okolního 

světa. ŠR podporuje poslání školy provázet její žáky při poznávání okolního světa a připravovat je 

na uplatnění se ve světě. Škola se svým působením chce podílet na utváření plnohodnotných 

osobností svých žáků. 

 

 ŠR si vyžádala od ředitelky školy podrobné vysvětlení celé situace – příčiny i důsledky stížnosti 

jednoho z rodičů. 

Školská rada odhlasovala jednomyslně plnou podporu ředitelce školy. Neshledala žádný 

důvod k její rezignaci. 

Školská rada odhlasovala jednomyslně plnou podporu zřizovateli školy. 

 

 

 

O příštím jednání bude informovat předseda ŠR emailem. 

Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

 

Schválil: Mgr. Petr Kolář, předseda ŠR    Zapsala: Mgr. Jana Slavíková 

 

 

V Brně 22. listopadu 2013 


