
Zápis z jednání školské rady Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice  

Konané dne 3. 2. 2016 v Ivančicích 

Přítomní: Mgr. Flekal, Mgr. Loudová, MgA. Eliášová, Mgr. Kadlec, p. Sláma, Mgr.  

Minsterová, PhDr. Chocholáčová, Mgr. Bc. Mrázová, Mgr. Pavlíková 

Návrh programu: 

1. Projednání postupu rady – otevřený dopis p. Urbance 

2. Projednání postupu – dopis studentů 6. A 

3. Informace ředitele – vyřešení stížnosti rodičů 

4. Různé 

Hlasování o programu - pro se vyjádřilo 9 členů. 

1. Otevřený dopis p. Urbance – e-mail jako stížnost na jednání ředitele školy. Návrh p.  

Flekala – postoupit tento dopis Odboru školství (konzultováno s právním oddělením), 

hlasování: 9 členů se vyjádřilo pro. Podání zajistí předseda školské rady. Hlasování: 7  

pro, 1 proti, 1 se zdržel. 

2. Žádost o přezkoumání opatření provedených v žádosti studentů 6. A. 

- Konstatování: neproběhla komunikace se studenty. 

- P. Flekal reagoval e-mailem studentům, že radě školy nepřísluší řešit tuto  

záležitost, ale odpoví jim. Ve třídě 6. A se studenty diskutoval jako soukromá 

osoba, byla přítomna tř. učitelka. 

Před tímto jednáním p. Flekal s ředitelem školy komunikovali s odborem školství. 

Dotazy členů školské rady:  

Je možné, aby kdokoli přišel do třídy vysvětlovat studentům situaci? 

Z jaké pozice p. Flekal předstoupil před studenty?  

Proč nepočkal na zasedání školské rady, které již bylo svoláno? 

P. Flekal neprezentoval stanovisko školské rady. Vystoupil před studenty na  

pozvání pana ředitele. 

Proběhla reakce na 2. dopis rodičů, kteří nebyli spokojeni s řešením stížnosti? 

Ředitel odpověděl, že nebude reagovat. 

Diskuse o klimatu školy.  

Žádost studentů 6.A bude také postoupena zřizovateli. Toto bude sděleno 

předsedou školské rady studentům. 

3. Informace ředitele o průběhu řešení stížnosti ze dne 8. 12. 2015.  

Někteří členové školské rady vyjádřili nesouhlas s průběhem řešení stížnosti. 

Školská rada vzala na vědomí, že se někteří pedagogové školy cítí ohroženi touto  

situací. Na škole nepanuje dobrá atmosféra. 

Doporučení rady řediteli školy: zlepšit komunikaci se zaměstnanci a studenty. 

 

4. A) Předseda rady vypracuje zprávu o výsledcích činnosti rady za rok 2015. 

B)  Někteří členové školské rady zvažují svoje další členství a v dostatečném časovém 

      předstihu v případě odstoupení dají vědět předsedovi školské rady, aby mohl 

      zajistit její další funkčnost. 

 

 

 

 


