P r o g r a m č. 22
k jednání rady obce Hradec nad Svitavou
dne 22.října 2015

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Projednání a šetření stížnosti na základě zprávy ČŠI
Rozpočtové opatření č.5/2015
FA č. 003001283 firmy Sigma 1868 spol. s.r.o.

Začátek jednání 16:20 hod.

Kamil Pavliš
starosta

Z á p i s č. 22
z jednání Rady obce Hradec nad Svitavou
ze dne 22. října 2015
1. Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné a konstatoval, že rada je usnášení schopná.
Členové rady byli seznámeni s předloženým programem jednání. Rada program schválila.
5-0-0
2. Viz samostatná příloha zápisu: Výsledek projednání a šetření stížnosti Čj. ČŠIE-999/15-E.
5-0-0
3. Rada projednala rozpočtové opatření č. 5/2015, které se týkalo neinvestičního příspěvku na
havárie v ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou. Rada rozpočtové opatření schválila. 5-0-0
4. Rada projednala fakturu č. 003001283 firmy Sigma 1868 spol.s.r.o. ve výši 30 900,- bez
DPH za 3 ks plastových jímek. Rada fakturu schválila. 5-0-0

Jednání rady skončilo v 18:00 hod, dne 22. října 2015

Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

Obec

Hradec nad Svitavou

569 01 Hradec nad Svitavou č.230,okr.Svitavy,IČO 579530,tel.461 548 156,
fax 461 548 102,e-mail : obec@hradecnadsvitavou.cz
V Hradci nad Svitavou 27.10.2015

Výsledek projednání a šetření stížnosti Čj. ČŠIE-999/15-E
Dne 22. října 2015 v 16:30 hodin jsme pozvali na podání vysvětlení ve výše uvedené věci všechny
zúčastněné strany. Zřizovatel byl zastoupen všemi členy Obecní rady v čele se starostou, paní
Radka Svobodová jako stěžovatelka a zástupci Základní školy a mateřské školy Hradec nad
Svitavou, třídní učitelka paní Mgr. Zdenka Rolníková, paní Mgr. Eliška Hartmanová, ředitelka školy
a Mgr. Erich Kalous, její zástupce.
Na začátku jednání všichni zúčastnění souhlasili s poskytnutím audio nahrávky, na jejímž základě
bude vyhotoven doslovný zápis.
Starosta seznámil všechny strany se stížností podanou na ČŠI. Po doslovném přečtení vyzval
k podání vysvětlení nejprve třídní učitelku Christiana Kohla, paní Mgr. Zdenku Rolníkovou, která
potvrdila, že o incidentu stěžovatelku informovala, jak to nejdříve bylo možné. I paní ředitelka
podala vysvětlení o celém dění.
Na dotaz starosty, ohledně Zápisu z šetření událostí, kde ČŠI upozorňuje na to, že dosud nebyla
schůzka s matkou Christiana, ředitelkou školy, metodikem prevence a třídní učitelkou uskutečněna,
zástupce školy uvádí, že žádost o prošetření podala matka až v době, kdy ČŠI prováděla šetření
stížnosti, tudíž stěžovatelka zvolila opačný postup a v době šetření ČŠI, kde je ve Výsledku šetření
stížnosti vytýkáno, že žádný zápis z jednání dosud nebyl pořízen, zástupce ředitelky vysvětluje, že
v tu dobu ani nemohlo být vyhotoveno, protože rodič nezvolil postup, kdy chce vědět po škole
vysvětlení, co se vůbec stalo a jakým způsobem bude řešeno a pokud by s postupem nebyl
spokojen, pak by zažádal ČŠI o šetření.
Zřizovatel souhlasí se stanoviskem školy, že šikana nebyla prokázána, což ani nepotvrdila ČŠI.
Nikdo ze zúčastněných stran neměl námitky proti preventivnímu opatření školy (učitelé budou častěji
provádět kontroly na záchodech, třídní učitelka si bude všímat vztahů mezi žáky) a pokud by došlo k
nějakému problému, uvědomí vedení školy.

Spozdravem

Kamil Pavliš – starosta obce Hradec nad Svitavou

U s n e s e n í č. 22
z jednání Rady obce Hradec nad Svitavou
dne 22. října 2015

a/ Rada obce schvaluje :
1) Program jednání.
2) Zprávu a přijatá nápravná opatření ke stížnosti Radky Svobodové a pro šetření České školní
inspekce.
3) Rozpočtové opatření č. 5/2015.
4) Fakturu č. 003001283 firmy Sigma 1868 spol.s.r.o. ve výši 30 900,- bez DPH za 3 ks
plastových jímek.
b/ Rada obce neschvaluje : 0

c/ Rada obce bere na vědomí: 0

d/ Rada obce ukládá : 0

Hradci nad Svitavou, dne 27.10.2015

Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

