
Zápis z 6. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice konaného 
dne 13. dubna 2015 v budově MÚ Šlapanice  
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Ing. Šárka Hloušková 

Bc. Květa Lucáková 
Zástupci města:  Ing. Martina Schusterová 

Mgr. Kateřina Migdauová  
Zástupci školy:   Mgr. Zora Dufková 

Mgr. Šárka Štěpánková  
   Mgr. Lubomír Konečný 
Omluveni:  Mgr. Iveta Nesrovnalová 

Mgr. Michal Klaška 
Hosté:   Mgr. Michaela Trněná 

 

Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Host jednání ředitel školy Mgr. Roman Skočovský se vyjádří k dokumentům z 5. jednání školské rady 
3. Host jednání starostka města poskytne ŠR aktuální informace ve věci ZŠ Šlapanice 
4. Blok zástupců rodičů 
5. Blok zástupců města 
6. Blok zástupců školy  
7. Závěr 

 
 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila předsedkyně paní M. Schusterová v 17:00 hodin v počtu 7 přítomných členů 
a 1 hosta, 2 členové školské rady omluveni. Poděkovala členům školské rady za účast v mimořádném termínu. Byl 
představen a odsouhlasen program jednání. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR schvaluje program jednání. 

 

Host jednání ředitel školy Mgr. Roman Skočovský 
Předsedkyně školské rady seznámila členy s dopisem ředitele školy adresovaným její osobě, v němž považuje 
osobní setkání se ŠR za bezpředmětné. Obsahem dopisu je vyjádření ředitele k písemné stížnosti zaměstnance 
školy školské radě, dále odkaz na vyjádření ředitele k petici zaměstnanců školy, kterou ředitel zaslal zřizovateli 
(zřizovatel členům školské rady poskytl k seznámení) a odkaz na vyjádření ředitele k dopisu Krajské rady 
odborového svazu pracovníků Jihomoravského kraje, kterou ředitel zaslal zřizovateli. Zřizovatel informuje, že 
žádnou reakci neobdržel. 

ŠR shledává způsob vyjádření ředitele za znepokojující. Dopis postrádá prvky vhodné formální komunikace 
vzhledem k předmětu sdělení, naopak obsahuje osobní, ironická a nekorektní sdělení, nesouvisející argumentaci a 
nepodložená tvrzení na úkor věcnosti a vlastní sebereflexe. 
 

Host jednání starostka města Mgr. Michaela Trněná 
Starostka města Mgr. Michaela Trněná poskytla školské radě souhrn informací zřizovatele o činnosti ředitele školy: 
Opakovaná manažerská pochybení a špatné hospodaření se svěřeným majetkem:  
Jako statutární orgán příspěvkové organizace neplní povinnosti vyplývajících ze zřizovací listiny: 

� nepředání stejnopisů uzavřených nájemních smluv. V případě pronájmu některých prostor ZŠ je cena 
pronájmu minimálně v jednom případě až 6násobně nižší než je obvyklé  

� Inventarizace – likvidace údajně nepotřebného majetku příspěvkové organizace (zřizovatele) 
neprokazatelným způsobem bez předchozího ověření zřizovatelem nebo jeho souhlasu.  



� Rozpočet – špatné hospodaření se svěřeným rozpočtem. 
� Nezajištění ochrany svěřeného majetku během rekonstrukce školy v roce 2014. Škole tak vznikla škoda ve 

výši 150 734,-Kč zničením majetku a škoda ve výši 239 104,- Kč odcizením majetku během rekonstrukce 
školy. 

� Jako statutární orgán příspěvkové organizace se opakovaně chová liknavě v případech, kdy škole buď 
vznikla škoda, nebo jí vznik škody významně hrozí a následně ani nečiní žádné kroky k zamezení škody či 
nápravě. 

Dle informací odborové organizace neplnění zákonných povinností zaměstnavatele. Zřizovatel školy obdržel 
stížnost předsedy Krajské rady odborového svazy pracovníků školství Jihomoravského kraje, ve kterém sděluje, 
že ředitel školy nedodržuje pracovněprávní legislativu ve vztahu k Základní odborové organizaci ČMOS PŠ při ZŠ 
Šlapanice. 
Špatná nebo žádná komunikace se zřizovatelem: 

� Zřizovatel nemá dostatek relevantních informací o činnosti školy,  
� Ředitel komunikuje směrem ke zřizovateli nekorektně až urážlivě, opakovaně nerespektuje nastavená 

pravidla komunikace mezi školou a zřizovatelem.  
� Ředitel nepravdivě a manipulativní informuje pedagogické pracovníky a rodiče žáků o krocích a postojích 

zřizovatele. 
Nepříznivá pracovní atmosféra ve škole, která může silně negativně ovlivnit celý vzdělávací proces v ZŠ 

� Zřizovatel obdržel dne 5. 3. petici 41 pedagogických pracovníků ZŠ Šlapanice za odvolání ředitele R. 
Skočovského. 

Špatná, až arogantní komunikace ředitele s rodiči žáků a směrem k veřejnosti 
� Více než 80 rodičů žáků ZŠ Šlapanice adresovalo zřizovateli podnět (podáno 9. 4. 2014), ve kterém vyjádřili 

znepokojení nad způsobem řízení školy R. Skočovským, které dle jejich názoru nerespektuje a 
nepodporuje cíle základního vzdělávání.  

� Rodiče se obávají negativního vlivu na atmosféru ve škole, podmínky a úroveň vyučování, sdílené hodnoty 
a postoje a také na dobré jméno školy. 

� Ředitel nepochopil funkci Školské rady, není schopen sebereflexe, neumí vést s rodiči žáků dialog či 
přijmout konstruktivní podněty rodičů k činnosti školy: otázku stravování ve školní jídelně řeší se 
zainteresovanými rodiči bezvýsledně již více než rok. Místo dialogu na půdě školské rady zaútočil na členy 
školské rady prostřednictvím webových stránek školy, kde označil členy Školské rady za neobjektivní. 

� Nereflektuje a bagatelizuje náměty k činnosti školy pocházející od rodičů nevhodným způsobem (např. při 
požadavku rodičů na zmenšení počtu dětí v třídách při hodinách cizích jazyků argumentuje nesmyslně tím, 
že žákům prospěje více tělocvik než jazyková výuka viz podnět rodičů, přestože ve vlastní koncepci rozvoje 
školy navrhoval rozšíření ŠVP o výuku dalších cizích jazyků. 

Za téměř 3 roky působení pana ředitele ve funkci tak nedošlo k naplnění podmínky, kterou sám ředitel R. 
Skočovský uvedl ve své koncepci rozvoje školy jako základní pro úspěšnou a kvalitní práci školy: vybudování 
vzájemné důvěry rodiny, školy a obce. 

ŠR bere na vědomí. 

Závěr 
Vzhledem k eskalaci závažných zjištění se členové ŠR rozhodli pro podání návrhu zřizovateli školy na odvolání 
ředitele školy Mgr. Romana Skočovského, a to v následujícím znění: 

Vážená paní starostko, 
na základě doposud zjištěného Školská rada podává návrh zřizovateli školy na odvolání ředitele ZŠ Šlapanice pana 
Mgr. Romana Skočovského, a to bezodkladně, podle § 168 odst. 1 písm. i) zákona číslo 561/2004 Sb., zákona o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
Odůvodnění: 

 

Školská rada je na základě projednání podnětů od rodičů, pedagogického sboru, zřizovatele a po analýze rozpočtu 
školy, výsledku veřejnosprávní kontroly, koncepčních záměrů školy, inspekčních zpráv České školní inspekce toho 
názoru, že současný způsob řízení ZŠ Šlapanice závažnou mírou negativně ovlivňuje podmínky vzdělávání žáků, 
ekonomickou i personální situaci školy, kvalitu a pověst školy vnímanou rodiči a veřejností. 
ŠR podává návrh zřizovateli z níže uvedených důvodů: 



1. Není dodržována pracovněprávní legislativa ze strany ředitele školy vůči Základní organizaci 
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, ředitel vytváří napjatou atmosféru a pracovní 
prostředí, které je naplněno strachem, nedostatky v komunikaci mezi ředitelem a pedagogickým sborem se 
prohlubují, což vyústilo ve vyjádření Krajské rady odborového svazu pracovníků školství Jihomoravského 
kraje žádající sjednání nápravy. 

2. Jednání ředitele školy se zaměstnanci je neprofesionální, nesoucí prvky vyhrožování, zastrašování 
v souvislosti s narušením petičního práva, jež je jedním z ústavně zaručených politických práv (čl. 18 
Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním). 

3. Skutečnosti uvedené v petici za odvolání Mgr. Romana Skočovského z funkce ředitele Základní školy ve 
Šlapanicích, kterou podepsalo 41 pedagogických pracovníků, ukazují na opakující se manažerská pochybení 
jak z hlediska personálního vedení lidí tak pedagogické práce s dětmi. 

4. Spolupráce a komunikace ředitele školy se ŠR je problematická, postrádající věcnost, konstruktivnost, 
zabíhající do osobní roviny. Pan ředitel nepochopil funkci členů ŠR a nevhodně prezentuje závěry ŠR na 
webových stránkách školy. Některá doporučení či žádosti ŠR nejsou vedením školy nijak reflektována, nebo 
až po opakovaných žádostech. 

5. Jsou porušovány povinnosti řádného hospodáře při nakládání se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny 
Základní školy – cena nižší než obvyklá u minimálně jedné nájemní smlouvy, nedostatečně zajištěná 
ochrana svěřeného majetku během rekonstrukce školy v roce 2014, kdy vznikla škoda ve výši 150 734,-Kč 
zničením majetku a škoda ve výši 239 104,- Kč odcizením majetku během rekonstrukce školy. Došlo k 
pochybení v řízení včasného vyúčtování, plateb školy, kdy vyúčtování, platby škol v přírodě, lyžařských 
výcviků byly zpožděné během roku 2014 (viz zápis ze ŠR dle 28. dubna 2014).  

6. Nebyl dodržen termín předložení Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 v zákonem stanovené lhůtě dle § 
7 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb. do 15. října 2014. 

7. Opakovaně nebyla schválena Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 dne 9. prosince 2014 a dne 22. ledna 
2015 z důvodu chybějící informace o kontrole provedené na základě smlouvy č. 3304 o spolupráci na 
provedení veřejnosprávní kontroly uzavřené dne 11. října 2013. Kontrola probíhala ve dnech od 9. do 10. 
prosince 2013, tudíž nemohla být opomenuta ve výroční zprávě. 

8. Nebyl dodržen termín předložení koncepce rozvoje ZŠ Šlapanice, jak z výběrového řízení, tak nové 
koncepce dle zápisu z jednání ŠR dne 28. dubna 2014. Dne 9. prosince 2014 ŠR opětovně požádala pana 
ředitele o předložení obou koncepcí. Koncepce rozvoje ZŠ Šlapanice 2014 – 2018 vypracovaná ředitelem 
školy Mgr. R. Skočovským je stručný teoretický dokument, který postrádá vlastní vizi autora, konkrétní 
představu o rozvoji školy a osobní zájem. Dokument se jeví jako nedostatečný podklad pro posouzení 
směřování školy a způsobu jejího vedení. 

9. Rodiče žáků ZŠ Šlapanice projevili nespokojenost a znepokojení se způsobem vedení školy a jednáním pana 
ředitele s rodiči prostřednictvím podnětu, který podepsalo přes osmdesát rodičů. Tyto mají negativní vliv na 
atmosféru ve škole, podmínky vyučování, naplnění cílů základního vzdělávání i dobré jméno školy. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR pověřuje předsedkyni k podání návrhu zřizovateli. 

 

Další jednání ŠR je plánováno dne 14. 5. 2015 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

Zapsala: Š. Hloušková 

 


