
                                                      Zápis č. 48 / 2012 
 
z jednání Školské rady ZŠ v Komenského ul. č. 15, Novém M ěstě nad Metují  
 
                                                 dne 25.7.2012 
 
Přítomno:   6 členů Školské rady  
Omluven:   Ing. Blažková, Mgr. Králová, Mgr. Remešová 
Hosté: Mgr. Vladimír Milt - ředitel školy, Mgr. Kupka, pí. Habrová 
           
 
Program:  1.   Projednání usnesení RM č. 246-10498/12 
     2.   Různé 
 
Ad 1) Členové školské rady se seznámili s usnesením RM ze dne 9. 7. 2012, které se týká souhlasu 
s udělením výjimky v počtu žáků ve třídě 5.A  pro školní rok 2012/13. V této souvislosti se seznámili s peticí 
žáků a jejich rodičů. ŠR se pozastavila nad tím, že pan ředitel neinformoval ŠR o připravovaném sloučení 
dalších tříd a že se ŠR  toto dozvídá až z usnesení RM. Na základě toho požádala ŠR pana ředitele o 
vysvětlení důvodů, které ho k tomu vedly. Pan ředitel ŠR vysvětlil, že v květnu 2012 došlo ke krácení 
rozpočtovaných prostředků ze strany OŠ KÚ o 2,15%. Rozborem  ekonomických ukazatelů za 1. pololetí 
2012 dospěl k závěru, že ekonomická situace školy je ve stávající struktuře tříd neudržitelná. Proto se 
rozhodl sloučit stávající 4. třídy do nové 5.A. Pan ředitel přiznal, že toto rozhodnutí učinil až v nejzazším 
možném termínu, tj. 29.6.2012. Vzhledem k tomu, že to byl  i poslední den školního vyučování, neměl již čas 
a příležitost toto své rozhodnutí projednat v dotčených třídách a na pedagogické radě. Vše samozřejmě 
napraví tak, jak měl v úmyslu poslední srpnový týden. Protože vše řešil až na poslední chvíli (pedagogický 
sbor informoval až po skončení vyučování na provozní poradě), vznikl prostor pro nejrůznější dohady. Jedna 
z nabízejících se variant řešení (paní učitelka Remešová odejde učit první třídu a pan učitel Nýč bude učit ve 
sloučené páté třídě) zvedla vlnu odporu mezi žáky a jejich rodiči. Pan ředitel k celé této situaci uvedl, že se 
skutečně jedná pouze o jednu z pracovních verzí. V současné době zastává názor, že v 5.A zůstane třídní 
paní učitelka Remešová a  v návaznosti na vývoj na  prvním stupni bude pan učitel Nýč vhodným 
kandidátem na třídního v jiné třídě. Toto své stanovisko předloží pan ředitel po projednání se 
zainteresovanými osobami  na řádné pedagogické radě, která se bude konat v přípravném týdnu na konci 
srpna. Zároveň sloučení tříd projedná i na mimořádném rodičovském sdružení. 
 
ŠR mrzí, že pan ředitel ač věděl minimálně dva měsíce dopředu o zhoršující se ekonomické situaci ve škole 
(nedostatek mzdových prostředků), nechal řešení a informování zainteresovaných (ped. pracovníků, rodičů a 
žáků) až na nejzazší možný termín tj. poslední školní den. Nedostatek komunikace ředitele školy s ostatními 
může mít za následek zhoršené vidění Základní školy Komenského v očích odborné i laické veřejnosti. To 
by ve svém důsledku mohlo vést k poklesu počtu žáků a případnému odchodu nejlepších pedagogických 
pracovníků na jiné školy. ŠR souhlasí s usnesením RM o udělení výjimky v počtu žáků 5.A neboť shledává 
ekonomické důvody uvedené panem ředitelem jako opodstatněné. Zároveň souhlasí s doporučením RM 
„řešit všechny záležitosti, které souvisí se spojováním tříd a s návaznými personálními opatřeními 
s dostatečným předstihem a s nutností včas a jasně informovat rodiče žáků, kterých se opatření dotknou.“ 
   
     
Ad 2) Mgr. Kupka informoval školskou radu o vývoji ve školství, zejména o ekonomických trendech a 
legislativních novinkách. 
    
 
    
 
 
   V Novém Městě nad Metují dne 25.7. 2012 
 
 
                                                                                                   ….................................................... 
                                                                                                             PhDr. Zdeňka Kulhavá 
                                                                                                                 předsedkyně ŠR 
 
 


