
Zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Slatinice p.o. ,21.6. 2021 

 
Starosta obce p. Ondřej Mimek požádal o schůzku členy Školské rady 

v 16hodin. Přítomen byl i místostarosta obce p. S.Havlíček.  

 

Hlavní bod programu:  

 

• informace o situaci ve škole a školce, výsledky interního auditu, možnosti 

řešení  

 

P.starosta sdělil radě, že 10.6. 2021 proběhla schůzka s paní ředitelkou, 

kde jí poděkoval za odvedenou práci během celého jejího působení, podařené 

akce, projekty ad. aktivity.    

Dále jí sdělil výsledky interního auditu a možná závažná pochybení, které 

nastaly zejména v nedávné době. Audit vyvolalo zjištění, že se po událostech 

v MŠ do 1. třídy ZŠ hlásí pouze 7 dětí. 

Vše bylo konzultováno s finančním a kontrolním výborem (tyto provedli 

samostatné šetření a navrhli společně s auditorem návrh řešení a předcházení 

rizik) obce a předsedkyní školské rady. 

 

Zjištění: 

  

• Nekoncepčnost – chybí dlouhodobá strategie, návrhy nástrojů k zjištění 

klima ve školních zařízení přebrány liknavě a ne zcela dle představ 

zřizovatele (dotazníky apod.) 

• V minulosti nebyly některé investice projednány se zřizovatelem, chybí 

zásadní investice a plán investic a seznam navržených investic, některé 

investice zcela nesprávně účtovány a hrazeny p.o. namísto zřizovatelem, 

více v zjištění auditora a FV a KV z minulých let, navíc některé investice 

provádí a má provádět rodinný příslušník (nebo jeho společnost) jednoho 

z vedoucích ZŠ a MŠ Slatinice 

• petice, ústní i písemné stížnosti rodičů a zaměstnanců  

• nevhodné řešení situace kolem covidu v |MŠ – lze chápat i jako veřejné 

ohrožení zdraví dětí a rodičů o čemž informovali sami rodiče 

• téměř roční absence vedoucí učitelky v MŠ 

• častá nepřítomnost paní ředitelky na pracovišti z důvodu lektorování 

• špatné klima ve škole, možný odchod zaměstnanců školy 

 

 

Starosta obce školskou radu informoval o tom, že: 

z jednání s paní ředitelkou ze dne 10.6. 2021 pochopilo vedení obce Slatinice, že 

paní ředitelka na základě zjištění auditu, ale zejména ze svého rozhodnutí hodlá 



podat rezignaci do 30.6. 2021. V současné době vedení obce Slatinice nerozumí 

nastalé situaci ze strany vedení ZŠ a MŠ Slatinice a bude čekat na rozhodnutí 

právě do konce června. 

 

Dne 30.6. proběhne ZO obce, kde bude situace kolem školy a školky jedním z 

hlavních bodů programu. Zastupitelstvo obce je již řádně informováno o situaci 

a možném postupu vedení obce. 

 

Vše je konzultováno též s Krajským úřadem v OL, odborem školství. 

 

Pokud tedy p. ředitelka nepodá do 30.6. 2021 včetně rezignaci (nevzdá se 

funkce), bude obec nucena rozdělit MŠ a ZŠ, ve školce bude na dobu určitou do 

konání řádného konkurzu jmenován(a) ředitel(ka). 

Zaměstnanci i školská rada budou řádně informováni o dalším postupu 

vedení obce.  

 

Od 16.45. zasedá školská rada bez přítomnosti vedení obce a hlasuje o návrhu 

řešení výše uvedených skutečností.  

Výsledkem hlasování je podpora vedení obce v řešení dané situace kroky, které 

byly radě předloženy. 

 

Zápis vypracovala Mgr. Zdeňka Ševčíková 

Příloha: prezenční listina 
 

Prezenční listina 21.6. 2021 

 

 

 Mgr. Zdeňka Ševčíková 

 

 

 Mgr. Miroslava Kurucová 

Omluvena, seznámena se 

zápisem. 

 

Mgr. Dana Krylová 

 

 

Petra Čepcová 

 

 

Mgr. Michal Šternberk 

 

 

 

Martina Provazová 

 

Dále přítomni:  

Ondřej Mikmek – starosta obce 

 

 

Stanislav Havlíček – místostarosta obce   

 


