
Zápis ze zasedání Komise pro školství ze dne 27. 1. 2016 

Přítomni: Bultman,Dana Kaplanová, Mgr. Žánová, Mgr. Pospíšilová. K. Dvořáková  

Přizváni: M. Škarvadová – předsedkyně KPŠ, Mgr. Řehořková, třídní učitelka 

 

Program:      1. řetízkování žáků 9. tříd 

  2. vyhodnocení činnosti za rok 2015 

  3. návrh plánu činnosti na rok 2016 

  4. různé 

 

1. Jednání zahájil předseda komise přivítáním všech zúčastněných. Přednesl 

návrh programu a nechal ho schválit. Seznámil komisi se zadáním úkolu od 

RM / řetízkovat všechny žáky 9. tříd jinak město neposkytne finanční 

příspěvek a akci bude pořádat sama/. Konstatoval, že členům RM nebyly 

předloženy doklady, ve kterých se třídní učitelka a zástupkyně KPŠ 

vyjadřují k incidentu při nácviku řetízkování a k odsouhlaseným pravidlům. 

Paní třídní učitelka zopakovala svoje stanovisko. Konstatovala, že uvedené 

žákyni ona i celý učitelský sbor všemožně pomáhala jak finančně tak 

materiálně, když ji rodiče nechali v ČR samotnou a odjeli na Ukrajinu. Její 

jednání se změnilo po návratu rodičů. Stále si vynucovala podporu. 

Dokonce s dary nebyla spokojena a vyžadovala jejich výměnu. Vysloveně 

se několikrát vyjádřila, že řetízek nechce a na akci nepůjde. Paní 

předsedkyně KPŠ konstatovala, že s pravidly řetízkování souhlasila bývalá 

starostka paní Pajkrtová i všichni zástupci žáků, bez výhrad. Za žáky, za 

které příspěvky rodiče zaplatit nemohou / ne nechtějí/ tyto částky platil, 

platí a bude platit KPŠ. Tato akce má již desetiletou tradici a stala se velmi 

oblíbenou jak u žáků, tak u jejich rodičů. Příspěvky od rodičů nejdou jenom 

na řetízkování žáků 9. tříd, ale KPŠ uvolňuje finance na potřebu školy – 

vybavení, opravy budovy a mnoho pomůcek, které využívají bez výhrad 

všichni žáci. KPŠ trvá na zavedených pravidlech, na druhou stranu bude 

akceptovat, že akce bude v plné režii města a je ochotno spolupracovat při 

organizaci. Předseda komise konstatoval, že město tím, že se připojilo 

k akci, získává velikou prestiž jak u žáků, pro něž je to památka na celý 

život, tak u jejich rodičů – voličů. Tato investice se představitelům města 



několikrát vrátí. Bylo by škoda tuto akci pořádat mimo budovu města a bez 

jeho zástupců. V závěru KPŠ vyjádřilo politování nad tím, jak jednoduše 

bylo usnesením RM poškozeno jméno spolku rodičů, který se již mnoho let 

snaží finančně podporovat činnost školy a žádá tedy RM o zveřejnění 

vyjádření KPŠ k problematice řetízkování v Sadských novinách a na úřední 

desce. 

P. Dvořáková konstatovala, že je s podivem, že přestože minulý týden 

zasedala Školská rada, nebyli zástupci města v  Radě vůbec o situaci 

informováni a tak neměli možnost se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že 

členové ŠR zastupují rodiče, pedagogy i zřizovatele, byl by jejich závěr jistě 

relevantní pro další rozhodování. 

2. Členové komise vzali na vědomí vypracovanou zprávu o činnosti komise 

v roce 2015 přednesenou předsedou 

3. Členové komise odsouhlasili plán činnosti na rok 2016 

4. V bodu různé předseda seznámil přítomné s návrhem přístavby školy. Bylo 

konstatováno, že studie byla s ředitelkou konzultována panem 

Dokoupilem. Projektanti tento projekt se školou nekonzultovali. Zda její 

připomínky byly do projektu zapracovány, jí není známo, jelikož samotný 

projekt s ní již konzultován nebyl. K dispozici má jen studii. 

- V případě dostavby je nutno pro ZŠ navýšit rozpočet na energie a vodné 

(srážková voda) 

- Množí se stížnosti rodičů na nemožnost zastavit auto před školou v ulici 

Karoliny Světlé a vyzvedávat žáky z družiny v ulici Riegrova aniž by 

nebyli perzekuováni nebo přímo pokutováni. Problematické je i 

zásobování, protože u školy není vzhledem k dopravnímu značení 

možnost zastavit a vyložit náklad např. potravin.  Předseda žádá o 

rychlé vypracování pravidel k tomuto problému  a s výsledky 

urychleně seznámit školu  rodiče žáků. 

- Ředitelky MŠ i ZŠ žádají určit rozsah nutných oprav spadající do jejich 

povinností tak, aby mohly s finanční částkou koncepčně pracovat 

- V ZŠ je nutné natřít okna. Škola to z vlastních financí nezvládne 

- V ZŠ nebyla provedena plánovaná oprava parket, kterou město 

přislíbilo provést v roce 2015 

Zapsal: Bultman   Ověřila: Mgr. Žánová 

 

Přílohy : Dopis ředitelky ZŠ ze dne 9.12.2015 

Dopis p.Škarvadové ze dne 28.12.2015 



Vyjádření tř.učitelky Mgr. J.Řehořkové 


