Zápis z mimořádné schůze Školské rady ZŠ Fryšták ze dne 14. 1. 2019
Přítomni:

R. Jančíková, Mgr. L. Jasenská,, Mgr. M. Klapilová, L. Málková,
Ing.F. Odstrčil, Mgr. P. Pagáč, Mgr. V. Řiháková, Mgr. M. Šafářová,
Ing. M. Šímová
Hosté: Mgr. L. Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták
Program:
1. Zahájení
2. Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Základní školy Fryšták
3. Diskuze

Add 1. Předsedkyně přivítala členy Školské rady (ŠR) a zahájila jednání (viz prezenční
listina) v 15,00 h. Uvedla důvod mimořádné schůze.
Add 2. Předsedkyni ŠR paní Málkové byly předloženy materiály od zastupitele Ing. K.
Zlámalíka, předsedy Komise školství, mládeže a tělovýchovy, jako podnět pro
vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Základní školy Fryšták. Součástí
materiálů byla také Inspekční zpráva České školní inspekce Základní školy (ZŠ)
Fryšták. Dále předsedkyně ŠR předložila členům Zprávu o kontrole hospodaření ZŠ
Fryšták.
Jednotliví členové ŠR se postupně vyjádřili především k zápisu a závěrům České
školní inspekce, která byla prováděna na Základní škole Fryšták v červnu 2018.
Ze zápisu ČŠI vyplynula především kladná hodnocení, pozitivní hodnocení
pedagogického procesu, přínos spolupráce se zřizovatelem, zlepšování finančních i
materiálních podmínek pro vzdělávání žáků. Doporučení ke zlepšení jsou
zanedbatelná i řešitelná v následujícím období - vybudování bezbariérového přístupu.
Netýkaly se pedagogického procesu.
Host Mgr. L. Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták, uvedl, že doporučení z inspekční zprávy
ČŠI ke zlepšení jsou řešena a doplnil aktuální informaci o 1 vychovatelce školní
družiny, která byla absolventkou střední školy pedagogické a sociální obor Sociální
péče a tím nesplňovala stanovené požadavky odborné kvalifikace. Tato vychovatelka
od září 2018 studuje v předepsaném oboru, aby byly splněny všechny stanovené
požadavky její odborné kvalifikace.
Vybudování bezbariérového přístupu do školy je součástí dalšího projektu, který bude
řešen v roce 2019.
M. Šímová předložila písemný materiál, který obsahoval argumenty proti vyhlášení
konkurzu.
Bylo přečteno „Stanovisko pedagogických pracovníků ZŠ Fryšták k požadavku
zastupitelů volební strany Pro Fryšták společně“.
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Závěrem bylo konstatováno, že Základní škola Fryšták, pod vedením ředitele Mgr.
Libora Sovadiny, je kvalitní školou bez specializace, otevřena všem žákům, škola
zajišťující inkluzi žáků se všemi typy postižení, s dobrým pracovním prostředím jak
pro žáky, tak i pro pedagogické pracovníky.
Vysoce lze hodnotit aktivity vedení školy (hlavní iniciativa ředitele školy), které
připravilo a realizovalo zapojení školy do projektů, které přispěly ke zkvalitnění
podmínek pro vzdělávání žáků a podpořily spolupráci s vnějšími partnery, spolupráci
s praxí (v rámci exkurzí, přednášek) a podporovalo snahy zvýšit zájem o studium
technických oborů. Výrazná úspěšnost školy je také v získávání projektů v dotačních
programech podpořených z EU, MŠMT ČR nebo Zlínským krajem a především jejich
promýšlené a efektivní využití pro zkvalitnění podmínek a pro rozvoj učebních a
praktických pokroků žáků.
Z výročních zpráv školy je patrné, jaká byla úspěšnost žáků při přijetí k dalšímu
studiu, což odpovídá také kladnému hodnocení a přínosu k vyšší úrovni dovedností
v rámci národního testování žáků (70 % nad průměrem za poslední 3 roky).
Všechny aktivity Základní školy Fryšták, pod vedením pana ředitele, jsou zcela
nadstandardní a nezakládají důvod k jeho odvolání.
Všichni členové Školské rady konstatovali, že u ředitele Základní školy Fryšták, Mgr. Libora
Sovadiny nedošlo k žádnému porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho
činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele nebo na návrh České školní
inspekce, a proto není důvod k jeho odvolání. Návrh na vyhlášení konkurzu považují členové
Školské rady ZŠ Fryšták za nepodnětné a účelové.
Hlasování
PRO návrh na vyhlášení konkurzu: 0
PROTI návrhu na vyhlášení konkurzu: 9
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení: Školská rada při Základní škole Fryšták nedoporučuje přijetí návrhu
na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Add 3. Předsedkyně ŠR informovala o činnosti Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Fryšták,
z.s., (SRPŠ), především informovala o přípravě plesu SRPŠ v roce 2019, o úhradách
finančních prostředků na dopravu účastníkům (žákům) kulturních a sportovních akcí.
Add 4. Po diskuzi předsedkyně ŠR paní Lenka Málková poděkovala členům za účast a schůzi
ŠR ukončila v 16,30 h.

Příloha
Zapsala: M. Šímová
Verifikovala: L. Málková
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