Zápis č. 1/2019
z jednání Školské rady Základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy
konaného dne 13.02.2019 v Městečku Trnávce
Přítomni:

Mgr. Alena Popelková, Michaela Bohatcová, Jana Dušková, Mgr. Dalibor Chlup, Mgr.
Radek Pilař, MgA. Zdeňka Selingerová, Ivana Víchová, Jitka Stenzlová, Kristýna
Dvorská

Omluveni:
Hosté:

Ing. Vilém Slechan,

Jednání zahájil v 16:15 předseda Dalibor Chlup, který přivítal všechny členy rady i pana ředitele
a konstatoval, že rada je usnášeníschopná. Nosným tématem jednání rady byla problematika
stravování ve školní jídelně a plné zapojení se naší školy do projektu „Skutečně zdravá škola“.
Dalším tématem byla otázka konkurzu na post ředitele školy vzhledem ke končícímu šestiletému
mandátu ředitele Ing. Slechana.
Školní stravování – bod č.1:
Předseda rady připomněl závěr z posledního jednání rady, kterým byla stanovena dvouměsíční lhůta
k přípravě přechodu do programu „Skutečně zdravá škola“ (dále jen SZŠ). Předseda požádal pana
Pilaře, aby vypracoval sumář nakupovaných potravin do jídelny a se získaným výstupem obeznámil
všechny přítomné. Pan Pilař zpracoval tématiku v časovém období od září 2018 do února 2019
velmi pečlivě. U některých položek není zcela jasné oč se přesně jedná a toto bude podrobeno
přesnějšímu zkoumání. Dále byli tázáni ti členové rady, kteří se ve školní jídelně stravují, aby
ohodnotili, zda došlo ke změně či nikoliv. Paní Dušková a Stenzlová detailně seznámily všechny
přítomné s dojmy z návštěvy ZŠ Žichlínek, kde nejen diskutovali s personálem a vedením
kuchyně, ale také poobědvali s učitelským sborem.
V celkovém pohledu se dá říci, že k určitým změnám došlo, ale ne v takovém rozsahu, který by
bylo možné očekávat. Rada si je vědoma nelehkého úkolu pro vedení kuchyně jak celou věc
uchopit. Jedná se o nelehký proces, doslova přestavby, spojený s nalezením alternativních, nových,
jiných postupů, receptů a surovin k dosažení potřebného cíle. Současně vše zde uvedené musí
splňovat finanční kritéria i tzv. spotřební koš dle vyhlášky MŠMT ČR. Členka rady paní Bohatcová
se nabídla, že by právě s tímto tématem ráda pomohla paní Fiebichové. Je jasné, že jde o mravenčí
práci napříč mnoha zdroji, která je velmi časově náročná a na toto skutečně vedoucí kuchyně
nemůže sama stačit. Rada je přesvědčena, že personálně máme na to dosáhnut kýženého úspěchu.
Naše kuchařky nejsou horší než v jiných školách a proto chceme tímto společným úsilím přesvědčit
naše spoluobčany a tom, že vše je řešitelné. Stojí to nemalé úsilí, nasazení a ochotu komunikovat u
všech zúčastněných stran, to je třeba si uvědomit. Paní Bohatcové patří poděkování za ochotu
ujmout se této nelehké role i v období mateřské dovolené.
Konkurz na místo ředitele – bod č.2:
Předseda rady obeznámil všechny přítomné o skutečnosti, že v tomto roce končí šestileté funkční
období stávajícího ředitele pana Ing Slechana. Toto téma bylo také diskutováno na jednání
předsedy s vedením obce, které tomuto jednání předcházelo. Rada dle stanov po řádném hlasování
může zřizovateli konkurz navrhnout a tento rozhodne na jednání zastupitelstva. Proto byl přizván i
pan ředitel, aby se k problematice vyjádřil. Rada je názoru, že je slušné a vhodné, aby před
hlasováním o tak zásadní věci mohl člověk, kterého se to přímo dotýká vyslovit svůj názor. Pan
ředitel v několika větách zhodnotil svoje jedenáctileté období ve funkci. Uvedl také, že od příštího
roku mu nabíhá důchodový věk a současně potvrdil svůj zájem se do konkurzu přihlásit, pokud
tento bude uskutečněn. Poté opustil jednání rady. Následně proběhla diskuse napříč přítomnými,
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která byla zakončena hlasováním. V závěrečném hlasování bylo rozhodnuto v poměru 5:4 podat
zřizovateli návrh na vyhlášení konkurzu. Rada současně doporučí zřizovateli a zastupitelstvu
přihlédnout k některým specifickým okolnostem, které budou najisto probírány při vlastním jednání
zastupitelstva obce.
Závěr:
Předseda bude informovat vedení obce o výsledku hlasování dle bodu č.2 jednání rady.
Problematika stravování bude dále řešena a paní Bohatcová bude předsedu operativně informovat.
Jako předseda chci poděkovat všem, kteří se jednání zúčastnili. Jednání skončilo v 19:10.

Zapsal: D. Chlup

Ověřil: R. Pilař
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