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ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SENOMATY 

 

ZÁPIS 

ze 4. řádné schůze Školské rady konané dne 3.3. 2021 od 17.15 hodin  

 
 

Na zasedání dne 3.3. 2021, vedeného formou videokonference v aplikaci MicrosoftTeams, byli 
přítomni:  
 
Mgr. Alena Svobodová – zástupce z řad pedagogů ZŠ Senomaty 
Aleš Polcar – zástupce zřizovatele 
Iva Steffl – zástupce z řad rodičů  
Mgr. Bc. Miroslav Halló – host 
Mgr. Jana Macáková – host 
Mgr. Adriena Mesárová – host 
 
Jednání Školské rady bylo svoláno paní Ivou Steffl. Jako zástupce rodičů obdržela podnět od Mgr. 
Mesárové, která je zákonným zástupcem Marty Mesárové, žákyně třetího ročníku ZŠ Senomaty.  
Členové školské rady a hosté se dohodli, že jednání povedou formou videokonference prostřednictvím 
aplikace MicrosoftTeams. Epidemiologická situace neumožňovala osobní setkání. Cílem setkání bylo 
vedení otevřeného rozhovoru všech zúčastněných stran, aby došlo k bezodkladnému prošetření 
zjištěných skutečností.  
 
Všichni zúčastnění videokonference vyslovili souhlas s nahráváním jednání pro potřebu pořízení zápisu. 
Provedením zápisu z jednání byla pověřena Iva Steffl. Vzhledem k tomu, že zápis bude obsahovat 
interní a osobní údaje zúčastněných stran, nebude v plném rozsahu veřejný.  
 
1) Volba předsedy školské rady 

Členové školské rady se před jednání dohodli na volbě nového předsedy školské rady, protože 
současná předsedkyně Mgr. Svobodová je zaměstnankyně školy, což přinášelo nekomfortní situace, 
kdy musela ukládat úkoly ke splnění svému nadřízenému, tj. řediteli školy. Zástupce zřizovatele pozici 
přijal s podmínkou absence administrativní zátěže. Jednomyslně byl do pozice předsedy školské rady 
zvolen Aleš Polcar.  
 
 
2) Projednání podnětu Mgr. Mesárové 

Předseda školské rady přivítal všechny přítomné, poděkoval paní Steffl za zorganizování setkání a 
požádal Mgr. Mesárovou o představení zjištěných skutečností všem přítomným. Část vyjádření všech 
přítomných stran není zveřejněna, vzhledem k povaze projednávaných skutečností.  

 

DOPORUČENÍ ZŘIZOVATELI: 

Na základě všech zjištěných skutečností školská rada konstatuje, že zcela jistě došlo k pochybení ze 
strany školy, která měla od samého počátku (prostřednictvím ředitele školy, příp. třídního učitele) 
informovat zákonného zástupce dítěte ohledně dané problematiky a aktivně s ním komunikovat. Při 
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velikosti školy a počtu dětí nelze ani jako důvod pro absenci výše uvedeného jednání vnímat fakt, že 
k celé události došlo ve složité době, neustále se měnících protipandemických opatřeních a nařízení.  

Nutno ale vyzdvihnout skutečnost, že škola si toto pochybení uvědomuje a prostřednictvím pana 
ředitele i paní třídní učitelky vyjádřila Mgr. Mesárové omluvu. Tuto omluvu Mgr. Mesárová ale 
oprávněně vnímá jako opožděnou a částečně vynucenou.  

Školská rada dále konstatuje, že zcela zásadní pochybení vnímá též na straně PPP Rakovník, což 
potvrzuje i vyjádření ředitelky PPP SK.  

Školská rada není odborně ani jinak způsobilá k tomu, aby komplexně posoudila veškeré písemné 
materiály, která se vztahují k této kauze a posoudila závažnost a rozsah pochybení. Navíc za situace, 
kdy každá ze stran údajně disponuje dokumenty, které uvádějí částečně rozdílné informace.  

Z výše uvedených důvodů školská rada předává celou kazu k řešení zřizovateli, včetně všech 
dostupných podkladů. 

Školská rada vnímá jako zásadní lidský rozměr této situace. Komunikace ze strany pana ředitele s rodiči 
žáků je dlouhodobě velmi slabé místo fungování školy, do kterého se promítá i komunikace pana 
ředitele se svými zaměstnanci popsaná v tomto zápisu, kterou nelze hodnotit jako efektivní.  Školská 
rada nezpochybňuje funkci ČŠI. Ale z minulých zkušeností vyplývá, že její šetření přineslo škole 
administrativní zátěž a zjištěné skutečnosti neřešili lidský rozměr problému. Pokud by obě strany sporu 
akceptovaly seznam pochybení a zřizovatel z tohoto vyvodil důsledky, není dle názoru školské rady 
nutné vést prošetření ČŠI.  

Školská rada požádá Mgr. Mesárovou o sepsání věcného bodového seznamu, ke kterým pochybením 
(dle jejího názoru) ze strany školy došlo. Školská rada o totéž požádá pana ředitele. Školská rada 
podrobně popsaná pochybení předá zřizovateli. Zřizovateli bude předán také závěr přezkoumání 
postupu PPP Rakovník.  

 

Zapsala Iva Steffl                        v.r. 

Schválil Aleš Polcar                   v.r. 

Schválila Mgr. Alena Svobodová      v.r. 

 

Přílohy: 

1) Vývoj situace ve věci IVP Marty Mesárové 
2) Výňatek z Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, část 
§ 16 Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně, bod 1) 
3) Výňatek z Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, část 
§ 16 Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně, bod 5) 
3) Seznam pochybení ZŠ Senomaty dle pohledu Mgr. Mesárové 
4) Seznam pochybení ZŠ Senomaty dle pohledu Mgr. Bc. Halló 
5) Závěr přezkoumání postupu PPP Rakovník  
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