
Zápis z ustavujícího zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice 

konaného dne 29. května 2014 

 
Přítomní: 
Stanislava Vávrová 
Pavla Osohová 
Martin Janů 
Romana Málková 
Pavel Samek 
Michal Blaschke 
Lenka Bártlová 
Iva Stránská 

Omluvena: 
Marcela Krystlová 

Dále přítomni (v části jednání): 
Mgr. Renata Pávková 
M.S. 
H.T. 

 
Jednání školské rady bylo zahájeno v 18.00 hod. 

 

Ředitelka školy uvítala členy školské rady. Předala osvědčení o zvolení všem přítomným řádně 
zvoleným zákonným zástupcům rodičů i zástupcům pedagogů. Následně sdělila členům školské 
rady, že jim ponechá prostor pro volbu předsedy školské rady a schválení jednacího řádu a 
následně (zhruba v 18.20 hod.) bude školskou radu informovat o stížnosti jednoho z rodičů na 
nevhodné chování zaměstnance školy (p. Marcelu Krystlovou). Matka žáka, jehož se situace 
týká, požádala o osobní účast při projednání stížnosti školskou radou. 

Návrh usnesení: 
Školská rada schvaluje ověřovatele zápisu p. Stanislavu Vávrovou a p. Ivu Stránskou. 

Hlasování: 
PRO: 8 
PROTI: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 

Lenka Bártlová se ujala zpracování zápisu ze školské rady, neboť dosud nebyl zvolen předseda. 
Na následujících jednáních školské rady bude zapisovatele zápisu navrhovat předseda školské 
rady. 



Lenka Bártlová navrhuje na post předsedy školské rady p. Martina Janů. Důvodem je 
skutečnost, že se jedná o zástupce zákonných zástupců žáků, což považuje za nejvhodnější a 
navrhovala to i v předchozím volebním období školské rady, a navíc měl od zákonných 
zástupců největší podporu (počet hlasů). 

Pan Pavel Samek navrhuje na post předsedy školské rady sám sebe. 

Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu. 
 
Návrh usnesení: 
Školská rada schvaluje předsedou školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice p. Pavla Samka. 

Hlasování: 
PRO: 3 (Samek, Osohová, Vávrová) 
PROTI: 0 
Zdržel se: 5 
Usnesení nebylo schváleno 

Následně bylo přistoupeno k původnímu návrhu. 

Návrh usnesení: 
Školská rada schvaluje předsedou školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice p. Martina Janů. 

Hlasování: 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 2 (Osohová, Vávrová) 
Usnesení bylo schváleno 

 

Lenka Bártlová předkládá členům školské rady jednací řád, který byl schválen školskou radou 
v předchozím volebním období. S ohledem na jeho specifika bude třeba některá ustanovení 
pozměnit (např. co se týče ověřovatelů zápisu apod.). 

Proběhla diskuse k návrhu jednacího řádu a následně došlo k dohodě na úpravách předchozího 
jednacího řádu. 

 
Návrh usnesení: 
Školská rada schvaluje svůj jednací řád na období 2014-2017, jež je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování: 
PRO: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení bylo schváleno 



Projednání stížnosti 

Poté, co došlo k volbě předsedy školské rady a schválení nového jednacího řádu, se dostavila 
ředitelka školy společně s p. M.S. – matkou žáka, jehož se stížnost na chování p. Krystlové 
týká, a p. H.T., přítelem matky. 

Ředitelka školy čte stížnost p. M.S. ze dne 15.5.2014, jež je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Ředitelka školy dále čte zápis z jednání s paní vychovatelkou Marcelou Krystlovou ze dne 
22.5.2014, jež je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Stížnost se týká jednání vychovatelky p. Marcely Krystlové vůči žáku M.S., kterému paní 
vychovatelka stručně řečeno vysvětlovala, že přítel jeho matky není jeho otcem a nutila dítě 
k odpovědi, že se jedná pouze o přítele matky. 

Stěžovatelka p. M.S. k tomu uvádí, že by celou věc takto neřešila, kdyby paní Krystlová uznala 
svou chybu. Ona ovšem ve svém jednání problém nevidí. 
 
Mezi členy školské rady proběhla k tomuto tématu široká diskuse. 
 
Vyjádření p. Marcely Krystlové 

Paní Vávrová čte vyjádření paní vychovatelky – Marcely Krystlové, které zaslala mailem. 

Paní Marcela Krystlová v něm mj. uvádí, že pokud to M. pomůže, omlouvá se mu a je ochotna 
s ním jít k psychologovi. Paní Krystlová dále ve vyjádření uvedla, že „matka je ráda středem 
pozornosti a zneužila své dítě, aby se zviditelnila.“ Paní Krystlová kritizovala skutečnost, že o 
celé záležitosti byla informována pedagogická rada a že matka – stěžovatelka věc řeší veřejně. 

Matka k tomu uvádí, že podle tohoto vyjádření celý problém otočila proti ní. Má nyní pocit, že 
nakonec udělala chybu ona. Matka je znechucena z tvrzení vychovatelky, že si to celé 
vymyslela a zatáhla do toho svého syna. Předkládá písemné potvrzení psychologa, že M. 
dochází po tomto incidentu do psychologické poradny. 

K vyjádření paní vychovatelky probíhá opět široká diskuse. 

p. Martin Janů konstatuje, že se jedná o profesní selhání, které by se nemělo opakovat, nicméně 
nesouhlasí s navrhovaným rozsahem potrestání. 

Paní Romana Málková uvádí, že dítě musí vědět, že má v rodičích oporu, že se mu věří. Každý 
rodič stojí za svým dítětem, ať se děje co se děje. Je samozřejmostí, že mu pomůže v dobrém i 
zlém. 

Mgr. Pavla Osohová uvádí: Domnívám se, že by rodiče měli pedagogům sdělovat informace o 
změnách v rodinných poměrech. (Ačkoli to není jejich povinnost). Rodinné vztahy jsou někdy 
tak spletité, že je obtížné vyvarovat se podobné chybě. Pokud by paní S. tuto informaci předala, 
celé této nešťastné chybě se mohlo předejít. Také si myslím, že se celá situace mohla vyřešit 



okamžitou konfrontací. Toto jsem řekla také paní S., která namítla, že by musela paní 
vychovatelce rozbít hubu. Celá situace se mi zdá nešťastná a vyhrocená z obou stran. 

P. Stanislava Vávrová uvádí, jí je celá situace líto.  

Lenka Bártlová konstatuje, že by měl paní Krystlové někdo vysvětlit, že toto se prostě nedělá. 
Problém spatřuje zejména v tom, že paní Krystlová ve svém jednání žádný problém nevidí. 
Situace se proto dle jejího názoru může opakovat s jiným dítětem, což je nemyslitelné. Následně 
vyzývá paní Vávrovou k předložení vyjádření p. Krystlové tak, aby mohlo být přílohou zápisu. 
Paní Vávrová odmítá toto vyjádření předat, neboť si to paní Krystlová nepřeje.  

Lenka Bártlová dále upozorňuje členy školské rady na skutečnost, že školské radě v tomto 
případě sice přísluší stížnost projednat (zabývat se jí), nicméně, její vyřešení je v pouze 
v kompetenci ředitelky školy, neboť se jedná o pracovněprávní vztah. 

Ředitelka k celé věci uvádí: 
Já jsem povinna jako ředitelka informovat. Informovala jsem o tomto problému na pedagogické 
radě, a to proto, aby se učitelky nad tím zamyslely jako pedagožky a chtěla jsem slyšet názor 
svých kolegů. Pedagogická rada je poradní orgán ředitele školy. 
 
Za druhé je zcela normální a běžné že to, co se jedná ohledně dětí, tak zůstává samozřejmě 
uvnitř školy. Já jsem paní Krystlovou žádala, aby do vyřešení problému o tom nemluvila. 
Žádala jsem jí, zda je ochotná jít k psychologovi. Nebyl to útok, bylo to projednání stížnosti a 
já jsem k tomu byla povinna to vyřešit. Můj pohled – z morálního hlediska je to opravdu 
neetické, nepedagogické a neprofesionální a já musím věc řešit v pracovněprávní linii, a proto 
mám tento návrh: 
Písemně vytknout jednání a upozornění na možnost výpovědi, pokud bude porušovat předpisy, 
které vykonává. 
Dále odebrání osobního příspěvku, příplatku, což je nenároková složka a doporučím ji a 
pokusím se zajistit jí další vzdělávání v oblasti psychologie.  
 

Vše je podloženo dvěma nezávislými právníky. Není to můj výmysl. Já jsem zde neustále 
osočována, neustále jsou mi psány e-maily, které jsou netaktní a nejsou irelevantní. Vždy 
rodičům odpovídám. Vyřizuji záležitosti rodičů. Cítím, že jsem tady nechtěná, strašně mě to 
mrzí a upozorňuji na to, že se snažím stále dělat dobře svou práci a nejsem si vědoma, že bych 
dělala něco špatně. 

Zástupce zřizovatele - Mgr. Michal Blaschke na závěr uvádí, že je třeba, aby se zaměstnanci 
školy dali do kupy s vedením školy. Ředitelka školy má jmenovací dekret na 6 let a je třeba, 
aby škola fungovala tak, jak má. 

 

Pan předseda poděkoval za účast paní S. a jejího přítele. 

Pan předseda poděkoval za účast všem účastníkům a jednání ukončil. 



 

Jednání ukončeno v 19.25 hod.  

 

 

Příloha: Stížnost ze dne 15.5.2014, zápis z jednání ze dne 22.5.2014 


