Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Zápis ze školské rady dne 12. února 2018
Mimořádně svolaná schůzka ŠR

Místo konání: SZŠ Brno, Jaselská 7/9, ředitelna
Datum:

12. února 2018, od 15.00 hodin

Přítomni:

doc. PhDr. Linhartová Věra, CSc., Mgr. Tůmová Zdeňka,
Mgr. Kašparovská Hana, Mgr. Valošková Simona, Ing. Grepl Jan,
Ing. Hudcová Marcela, Hrudková Lenka, viz. prezenční listina
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. – ředitelka školy, Mgr. Eva Matějková, Ph.D.,
Klement Jiří

Hosté:

Program: Atmosféra ve škole
1. Přivítání všech členů Školské rady ředitelkou školy.
2. Schůzka školské rady je mimořádně svolána na základě podnětu stížnosti paní
Sádecké, matky žákyně školy. Paní doc. Linhartová paní Sádecké písemně odpověděla
a vyzvala ji, aby se dostavila na zasedání školské rady. Bohužel paní se bez omluvy
nedostavila. Paní doc. PhDr. Linhartová, CSc., shledává stížnosti jako uměle
vytvořené.
3. Ing. Grepl vznesl dotaz na jednací řád. Mgr. Tůmová odpovídá, že jednací řád vyplývá
ze školského zákona. Dnešní termín schůzky byl svolán mimořádně na podnět
stížnosti rodiče a jediným bodem jednání jsou stížnosti rodičů a štvavá kampaň
zaměřená proti škole (článek v novinách a médiích).
4. Paní ředitelka přečetla všem přítomným členům školské rady odpověď na stížnost
rodičů, kterou zaslala všem stěžovatelům. Viz. příloha. Stížnosti byly paní ředitelce
předány na zasedání SRPD dne 7. listopadu 2017. Stejné dopisy rodiče zaslali ČŠI již
10. 10. 2017.
5. Dopis se stížností zaslali rodiče i předsedkyni školské rady doc. PhDr. Linhartové
Věře, CSc. Paní docentka celý dopis členům ŠR přečetla. Viz. příloha. K obsahu
stížnosti se vyjadřuje jako o šikaně paní ředitelky.
6. Mgr. Tůmová k problému 20 % absence. Věc je zakotvena ve školním řádu, který
schválila pedagogická rada, školská rada a podpisem odsouhlasili i zletilí žáci a za
nezletilé žáky jejich rodiče. Nebyly vzneseny během schvalovacího procesu žádné
námitky.
7. Zákaz donášení kufrů, zavazadel do budovy školy. Technik BPPO Klement Jiří
vychází ze znění zákona. Rozhoduje vedení školy s ohledem na organizaci provozu,
bezpečnosti ochrany zdraví, ničení podlahových krytin budovy. Do školy mají žáci
nosit věci jen potřebné k výuce.
8. Stížnost na nepovolování exkurzí členové ŠR shledávají jako neodůvodněnou. Škola
zajišťuje dostatek povinných exkurzí, které souvisí s výukou.
9. Školská rada velice pečlivě projednala jednotlivé body stížnosti.

V Brně dne 12. 2. 2018
Simona Valošková

