
Z Á P I S 

 

z mimořádného 52. jednání Školské rady svolaného na žádost ředitelky školy  

Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168 

ze dne 23. června 2021 

 

Přítomni:  Tomáš Kadlec, Lenka Kadlecová, Ivana Žáková, Jana Ullspergerová, 

Petra Zímová  

Omluvena:   Martina Kelíšková 

Host:  Jitka Krůtová (ředitelka školy) 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení  

- schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele 

 

2. Školská rada se usnesla na následujícím: 

Otevřený dopis 

Školská rada byla seznámena s otevřeným anonymním dopisem prezentovaným na 

22. zasedání zastupitelstva MČ paní Karin Tvrdou. K tomuto otevřenému dopisu 

školská rada konstatovala následující:  

- forma anonymního otevřeného dopisu je naprosto nevhodná a nepřispívá k 

řešení problému, pouze vytváří velkou publicitu, která poškozuje pověst 

ředitelky, potažmo ostatních zaměstnanců a tím i celé školy 

- otevřený dopis neobsahuje žádné konkrétní stížnosti či upozornění na 

konkrétní nedostatky, které by mohly být řešeny či přezkoumány 

- jedinou faktickou informací je skutečnost, že školu opouští 10 pedagogů. 

O této skutečnosti bylo vedení MČ aktivně předem informováno ředitelkou 

školy.  

- Školská rada byla na dnešním zasedání informována ředitelkou školy, že 

personální obsazení školy od 1. 9. 2021 je plně vyřešeno. Na místa 

odcházejících učitelů nastupují učitelé splňující požadavky zákona č. 561/2004 

Sb. o pedagogických pracovnících pro výkon činnosti učitele.  



- konkrétní podněty je třeba řešit nejprve s vyučujícím, kterého se podnět týká; v 

případě nedohody s vedením školy; dále pak se Školskou radou a v poslední 

řadě s vedením MČ  

- ŠR konstatovala, že řešení personální politiky, tj. důvodů odchodů jednotlivých 

zaměstnanců, a řešení způsobu odměňování je plně v kompetenci ředitelky 

školy a nespadá do kompetence ŠR ani do kompetence zřizovatele. Ohledně 

těchto informací platí i zákoník práce a GDPR předpisy, které neumožňují 

řediteli školy tyto podrobnější údaje zveřejňovat a ani sdělovat školské radě či 

zřizovateli.   

 

Hlasování: 5 přítomných pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 

Příští schůzka:  

- termín: úterý 24. 8. 2021  v 16:30 hodin  

- program: zhodnocení minulého školního roku a plány na rok nový, projednání 

případné novelizace školního řádu či školního vzdělávacího programu 

 

 

Zapisovatel: Petra Zímová 

Ověřovatel zápisu: Tomáš Kadlec 

 

 

 


