Datum a místo konání schůze Rady rodičů:
3. 3. 2021, on-line - Microsoft Teams na účtech dětí přítomných rodičů

Přítomni:
Zástupci tříd a hosté + ředitel školy a jeho zástupce

Program:
1. Změna stanov
1a. Místopředseda spolku - nynější stanovy obsahují formulaci, že předseda spolku může pověřit
libovolného člena spolku vedením. Z mého pohledu nešťastné řešení. Zachoval bych současné
znění a doplnil možnost automatického převedení vedení spolku na místopředsedu v případě, že
předseda není schopen dlouhodobě vykonávat funkci předsedy spolku.
1b. Volba předsedy a místopředsedy - jak jsem psal v minulém emailu, přikláním se k variantě,
že členové rady (všichni) volí předsedu i místopředsedu většinovým počtem hlasů. Forma volby ve
stanovách nemusí být ukotvena a vždy to bylo na domluvě v rámcí schůze.
1c. Schvalování změny stanov - nyní je schvaluje Členská schůze, návrh změny by měl
obsahovat, že stanovy schvaluje Rada spolku (s přihlédnutím na situaci s Covidem). Celkově bych
členské schůzi dal menší pravomoci, protože organizovat Členskou schůzi v této době je prakticky
nemožné.
1d. Setkávání spolku - zahrnutí možnosti online schůzek 2x za rok s možností hlasování online.
1e. Povinnosti a práva členů spolku - "nahlížet do účetní evidence spolku" - doplnil bych
"prostřednictvím zástupce třídy". V jakém rozsahu toto zástupce třídy umožní, záleží už potom na
něm.
Stanovy a navrhované změny musí poté projít právník. Nebudeme tedy schvalovat konkrétní znění
stanov, protože to nebude aktuálně nikdo vědět. Budeme schvalovat navrhované body, ze kterých
přesné znění vyplyne.
2. Zveřejňování informací - škola nám připravila na svém webu rubriku SPOLEK RODIČŮ:
https://www.zsjablunka.cz/skola/spolek-rodicu-1/
3. Hospodaření spolku - spolek je v současné chvíli v podstatě "mrtvý", protože nefunguje škola.
4. Informace ze školy směrem k rodičům - ředitel, zástupce
5. Diskuze

Průběh jednání:
Jednání zahájil v 16:30 zástupce ředitele Mgr. Ivan Šošolík, který vysvětlil technické náležitosti
online diskuze. Petr Brinček - předseda spolku vysvětlil "etický kodex" online diskuze a upozornil
na připojení Ilony Uhříkové jako členky Školské rady, která nebyla v předstihu nahlášena.
1. Změna stanov
Petr Brinček vysvětlil potřebu změnit stanovy ve smyslu dalších bodů a nutnosti online
komunikace, vzhledem k situaci, se kterou nynější stanovy nepočítají. Účastníci jednání vyjadřovali
souhlas souhlasným kývnutím hlavy do kamery. Dále Petr Brinček vyjádřil pochybnost nad
takovým hlasováním, ale jelikož situace neumožňuje další možnosti, pokračujeme v jednání.

1a. Místopředseda spolku - místopředseda bude zastupovat předsedu ve třech možných případech:
1. V případě písemného pověření předsedou spolku nebo
2. vyslovením nedůvěry předsedovi Radou spolku hlasováním nebo
3. v případě dlouhodobé a zjevně nemožné nečinnosti předsedy. V tomto posledním bodě může
zastoupení nastat i bez vědomí předsedy.
Ve všech třech bodech místopředseda přebírá pravomoci a působnost statutárního orgánu až do
řádné volby předsedy spolku, která je 1x za 4 roky.
Proti takovému řešení nebyl nikdo z přítomných zástupců Rady rodičů.
1b. Volba předsedy a místopředsedy spolku - zde se na základě diskuze přistoupilo k
všeobecnému řešení hlasování ve spolku celkově. Většina zúčastněných se vyjádřila, že jedna
třída rovná se jeden hlas, tj. 1 třída = 1 hlas v Radě spolku. Zástupců nadále může mít třída více,
ale hlasuje vždy pouze jeden zástupce. Na každém jednání spolku třída určí oficiálního zástupce,
který má mandát hlasovat za třídu.
K přijetí hlasování jako platného není potřeba nadpoloviční většina hlasů členů Rady spolku, ale
pouze nadpoloviční většina hlasů zůčastněných zástupců Rady spolku.
1c. Schvalování změny stanov - stanovy v současnosti schvaluje Členská schůze. Vzhledem ke
koronavirové situaci není možné členskou schůzi svolat a přijat tak změnu stanov. Návrh zněl, aby
úpravu stanov schvalovala hlasováním Rada spolku. Většina se vyjádřila souhlasně. Pan ředitel
přidal poznámku, že toto nemusí projít přes právníky, kteří posuzují stanovy z hlediska zákona na
rejstříkovém soudu, protože tím odebereme Členské schůzi její nejvyšší pravomoc.
1d. Setkávání Rady spolku - dohodnuto min. 2x za rok i v online prostředí, termínově vždy před
koncem pololetí. Komunikace směrem k rodičům viz. diskuze.
1e. Povinnosti a práva členů spolku - každý člen spolku může oslovit zástupce své třídy, ale
pokud např. zástupce jeho třídy "nefunguje", může oslovit kteréhokoliv zástupce třídy jiné a žádat
informace týkající se spolku. Tohle je jediná oficiální cesta k informacím. Oslovování školy nebo
oslovování ekonomky spolku napřímoje cesta neoficiální, protože ani jeden ze subjektů není členem
spolku.
Diskuze k bodu 1:
- Dita Stratilová poukázala na nedokonalost stanov, že z nich jasně nevyplývá, kolik má rodič platit,
pokud má více dětí ve škole a pokud tedy zaplatí vícekrát, zda-li má i vícenásobné možnosti při
hlasování na členské schůzi. Rada se dohodla, že doplníme do stanov: 1 žák = 1 platba. Pokud má
rodič ve škole více dětí, platí za každé dítě poplatek zvlášť a má jeden hlas na Členské schůzi bez
ohledu na počet dětí.
- Helena Palátová nadhodila možnost rozpuštění Rady spolku z důvodů malých pravomocí v rámci
školy, což většina přítomných zamítla. Petr Brinček zopakoval význam spolku rodičů/Rady spolku
rodičů a přínos pro školu za posledních 7 let kdy je členem spolku rodičů/Rady spolku rodičů.
- Ilona Uhříková (členka Školské rady) a vedení školy nás informovali o rozdílu Školská rada a
Spolek rodičů, protože jsme zjistili, že tento rozdíl ne mnoho rodičů vnímá.
- Ivan Jabůrek poukázal na nemožnost "pitvat" detailně stanovy spolku, protože výsledku by se
nebylo možné dopracovat ani po 8 hodinách. Většina souhlasí.
2. Zveřejňování informací spolku na stránkách školy
Spolek bude zveřejňovat formální informace jako jsou hospodaření, seznam členů rady, seznam
kroužků ve škole a seznam aktivit. Další nápady nepřišly, proto považujeme bod za vyřešený.
Správcem webu ZŠ Jablůnka je Mgr. Šošolík.

3. Hospodaření spolku
- Informace Petra Brinček, že spolek v roce 2021 nevykazuje činnost. Informace vedení školy o
zvážení vrácení příspěvků, jelikož návrat do školy je v nedohlednu, kroužky nefungují a spolková
činnost také ne.
- Lucie Vrchovská upozornila na nedostatek v peněžním deníku v řádku MZDY, kde je vykázáno
nula. Ředitel školy upozornil, že toto bylo paní ekonomkou Ing. Vaňkovou vysvětleno, že mzdy
jsou v položce OSTATNÍ, protože se jedná o dohody a ne o trvalý pracovní poměr. Dále Lucie
Vrchovská upozornila na nedostatečnou informovanost ohledně hospodaření spolku.
- Předseda spolku P. Brinček poděkoval paní H. Mikulaštikové a D. Stratilové za kontrolu
hospodaření spolku.
4. Informace ze školy směrem k rodičům
Ředitel školy Mgr. Drlík okomentoval průběh školního roku, který je negativně poznamenán
pandemií koronaviru COVID-19. Škola se snaží nastavit parametry distanční výuky tak, aby
odpovídaly doporučení MŠMT, schopnostem většiny žáků a možnostem školy, přihlíží též k
výstupům z komunikace s rodiči. Ve dnech 3. 2. a 4. 2. 2021 byla ve škole provedena tematická
inspekce České školní inspekce ČR, která neshledala na školou poskytovaném vzdělávání na dálku
nedostatků. Kladně byly hodnoceny výkony učitelů a žáků při vyučovacích hodinách, které
inspektoři navštívil, nebo zhlédli. Ředitel vyslovil uznání a poděkování rodičům za podporu dětí při
distanční výuce. Bez jejich podílu by byly výsledky práce školy nesporně horší.
Dále byli rodiče seznámeni s plánem činnosti školy do konce školního roku 2020/2021. Kromě online vedených třídních schůzek v dubnu se uskuteční přijímací zkoušky na střední školy, zápis do 1.
třídy a přestupy žáků z malotřídních škol v Pržně a v Mikulůvce do 6. ročníku ZŠ Jablůnka. Obec
Jablůnka vyhlásila konkurz na místo ředitele ZŠ Jablůnka s nástupem od 1. 8. 2021. V případě
postupného návratu žáků do škol MŠMT počítá s využitím neinvazivních antigenních testů pro
žáky.
5. Diskuze
- Hlavním tématem diskuze byl počet on-line hodin, kdy se prakticky o slovo přihlásila většina
diskutujících.
D. Stratilová, H. Palátová chtěli po vedení školy více vyučovaných online hodin, paní Stratilová
chtěla po vedení vysvětlení jak se děti doučí zameškané hodiny v angličtině a jiných předmětech, P.
Opálková přednesla nápadna více hodin výuky např. zpěv, ...
Stejný počet zástupců přihlášených do diskuze naopak vyjádřil spokojenost se stávajícím stavem
online výuky a její hodinové dotace.
Vedení školy přislíbilo, že se záležitostí online hodin bude zabývat, informovalo Radu rodičů o
bezproblémovém nálezu školní inspekce a vyjádřilo své stanovisko k hodinovému fondu online
hodin, který je dle vedení školy v současnosti dostatečný.
Diskuze ohledně tohoto tématu byla velmi rozsáhlá, proto doporučuji v případě zájmu kontaktovat
svého zástupce třídy o podorobnější popis situace.
- Lucie Vrchovská se ptala jestli spolek využívá nějakých dotací. Petr Brinček odpověděl, že zatím
ne, pouze finančních darů sponzorů na konkrétní akce. Důvodem je časový fond, které dotace
vyžadují a dobrovolnost práce ve spolku. D. Stratilová navrhovala, aby paní ekonomka, která je
placená ze spolkových peněz (cca. 9 000 Kč ročně) tyto dotace vyřizovala. Mgr. Šošolík nechtěl
mluvit za ekonomku, ale byl k tomuto nápadu spíše skeptický, vzhledem k rozsahu možné práce a
platu 900 Kč/měsíc za vedení hospodaření spolku.
- P. Brinček uvedl, že jakékoliv spolkové činnosti se meze nekladou a pokud má někdo zájem být
aktivní v organizovaní, plánování a vyřizování dotací, bude nápomocen.
- P. Brinček probral komunikaci v rámci spolku rodičů. Za hlavní komunikační kanál je považován
email. Před schůzí Spolku rodičů dostanou rodiče informaci do emailu z aplikace "žákovská
knížka" s kontaktem na své zástupce třídy. Zástupce třídy přeposílá informace předsedovi spolku,

který podle připomínek připravuje program schůze Rady rodičů. Emaily na členy rady rodičů
nebudou veřejné. Pokud chce zástupce Rady rodičů kontakty na rodiče, musí si je obstarat po
vlastní ose a škola mu je nebude poskytovat. To samé platí o telefonních číslech.
Délka schůze Rady rodičů cca. 2 h 35 minut
Zapsal: Bc. Petr Brinček
Nezávisle zkontroloval: Mgr. Luděk Drlík
Ověřil: Ing. Ivan Jabůrek, Mgr. Marcela Koňaříková

