Informace o výsledcích všech jednání týkajících se šetření stížnosti rodičů.


Dne 20. 2. 2015 podalo vedení školy radě města žádost o přizvání na své jednání dne
23. 2. 2015 za účelem projednání okolností kolem stížnosti rodičů. Zřizovatel rozhodl
o uskutečnění pracovního jednání pouze k této věci a stanovil termín 25. 2. 2015.



Dne 24. 2. 2015 se uskutečnilo veřejné jednání rodičů v KD, kde bylo zástupcem zřizovatele
přečteno prohlášení vedení školy, v němž byla zdůvodněna neúčast. (viz čl. na webu školy
ze dne 24. 2. 2015).



Dne 25. 2. 2015 se uskutečnilo jednání zřizovatele a vedení školy v kanceláři starostky města.
Na tomto jednání bylo konstatováno, že škola v projednávání stížnosti i při vzniku problému
s komunikací nepochybila a zřizovatel v tomto směru školu podporuje. Škola je nadále
otevřena všem rodičům. Obě strany se shodly na dohodě o pravidelných setkáních 1x za dva
měsíce. Tato setkání by měla výrazně přispět k vylepšení komunikace mezi školou
a zřizovatelem.



Dne 12. 3. 2015 navštívili pracovní schůzku pedagogického sboru ZŠ zástupci zřizovatele
Bc. Zdeněk Černý, Bc. Marek Kopecký a Mgr. Rudolf Sochor, kde vyjádřili podporu celému
pedagogickému sboru školy.



Dne 12. 3. 2015 na veřejném zasedání ZM bylo radou města zastupitelům i přítomné
veřejnosti předloženo k celé věci následující stanovisko:
a) Zřizovatel na základě předložených dokumentů konstatuje, že vedení školy v případě
projednávání stížnosti rodičů nepochybilo. Tvrzení stěžovatele byla vyvrácena. Vedení školy
má pevnou podporu zřizovatele.
b) Došlo ke vzájemné dohodě, že 1x za dva měsíce budou probíhat pracovní schůzky vedení
školy a zřizovatele.
c) Škola nadále deklaruje svou otevřenost veřejnosti.


Dne 19. 3. 2015 proběhlo zasedání školské rady. Na tomto jednání byla vedením školy školská
rada seznámena se všemi skutečnostmi, které se týkaly vyvrácení nepravdivých tvrzení, která
byla veřejně pronesena na jednání v KD 24. 2. 2015. Starostka města Mgr. Džumanová, která
je zároveň i členkou školské rady pak seznámila školskou radu s výsledkem jednání ze dne
25. 2. 2015.

