
 

 
Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková 

organizace, 739 84 Písek č. 184 

 

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Písek 
 

Datum: 18.6.2019 
Místo:  OÚ Písek, kancelář starostky obce 
 
Přítomni: 
 Mgr. Šárka Vodradová  - zástupce učitelů 
 Ing. Jan Bojko   - zastupce zřizovatele školy 
 Ing. Tomáš Wiszczor, Ph.D.  - za rodiče 
 
Omluven:  
 --- 
 
Hosté: 
 Věra Szkanderová   - starostka obce 
 Ing. Jan Kurzysz    - místostarosta 
 Mgr. Lucie Walicová  - zastupitel obce 
  
  
 
 
Program: 

1. Nové informace ohledně stížnosti učitelů 
2. Debata nad jednotlivými problémy na škole 
3. Navržení dalšího postupu 

 
 

 
Ad. 1. Nové informace ohledně stížnosti učitelů 
 

Na tuto poradu školské akce přibyly další informace z dění na škole. Konkrétně jde o 

• Petici žáků 

• Petici rodičů a 

• Petici učitelů. 
Jednotlivé petice byly zaevidovány jak na OÚ, tak i u škoslké rady. Petice se týkají žádosti stáhnutí 
výpovědi Mgr. Petra Sikory ředitelkou školy. Paní ředitelka totiž přijala výpověď pana Sikory a on ji 
chce zrušit. 

 



 

 
Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková 

organizace, 739 84 Písek č. 184 

Ad. 2. Debata nad jednotlivými problémy na škole 
 
Školská rada i hosté diskutovali nad jednotlivými problémy školy, které si vyslechli na minulém 
setkání (13.6.2019). Porada trvala cca 2h. 

 
 
Ad. 3. Navržení dalšího postupu 
  
Školská rada i hosté se shodli na následujícím postupu: 

1. Školská rada vypracuje tak, jako obvykle zápis s jednání, jež bude přístupný veřejnosti na 
stránkách školy. 

2. Školská rada vypracuje interní dokument, který se bude týkat nejdůležitějších problémů i 
jak případně je řešit. Tento dokument bude k dispozici zastupitelům obce. 

3. Školská rada se pokusí zajistit nezávislé poradce, kteří na základě dosavadních jednání i 
interního dokumentu ze strany školské rady pomohou navrhnou nejoptimálnější řešení 
spolu se starostkou obce. Paní starostka případně bude navržené řešení prezentovat paní 
ředitelce. 

4. Učitelé i ředitelka školy budou seznámení s interním dokumentem a případně i radami 
poradců.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal(a): V Písku dne 18.6.2019, Ing. Tomáš Wiszczor, Ph.D 
 
Ověřil(i): Mgr. Šárka Vodradová, Ing. Jan Bojko 


