Zápis ze zasedání Školské rady při Gymnáziu v Sušici č.5
Datum konání: 13. 12. 07
Přítomni: Mgr. Pavel Princ, Ing. Josef Mužík, Mgr. Jiřina Kalivodová,PaeDr. Vít Potužák,
JUDr. Jiřina Rippelová, Jana Švelchová, Božena Bůžková
Místo: Gymnázium Sušice
Začátek jednání:16.00
Průběh jednání:
1. Předseda Rady Mgr. p. Princ zahájil jednání návrhem programu, který byl schválen.
2. Bylo kontrolováno usnesení z 29. 08. 2007. Usnesení bylo splněno.
3. Byl projednán podnět k prošetření ČŠI a řediteli školy panu PaeDr. V Potužákovi
ze strany pí JUDr. J. Rippelové , týkající se jednání Mgr. M. Naglmüllerové
a Mgr. B. Skrbkové se studentkou VIII.A Zdeňkou Řezníčkovou dne 22.11.2007.
JUDr. J. Rippelová oznámila, že podnět na ČŠI podávala na základě informací
matky studentky Z. Řezníčkové; za sporný označila způsob zápisu a atmosféru jednání.
Ředitel školy PaeDr. V. Potužák seznámil Radu s výsledky svého šetření v této
věci. Konstatoval, že nedošlo k porušení ani Školského zákona ani Řádu školy,
došlo však k porušení pracovní kázně, které bude řešit finančním postihem.
V diskusi vyslovil Ing. J. Mužík nesouhlas s podnětem k ČŠI, je podle jeho mínění
vyjádřením nedůvěry řediteli školy a s takovým postojem nelze souhlasit.
J.Švelchová se domnívá, že vztah učitel – žák je dán šířeji než jen rámcem vyučovacích
osnov a nevidí důvod, proč by se učitel nemohl v rozhovoru se žákem dotknout i mimoškolních témat.
B. Bůžková vnímá danou kauzu jako porušení pracovní kázně, nicméně souhlasí
s argumentací p. Mužíka a pí Švelchové. Zároveň upozornila, že otevřenost v jednání
pí Naglmüllerové s žáky je nezbytným předpokladem pro to, aby pí Naglmüllerová
mohla s žáky pracovat na celé řadě akcí pro město či pro charitu. Reakce v médiích
považuje za nepřiměřené a zkreslující.
Mgr. J. Kalivodová se připojila k argumentaci pí Bůžkové.
Mgr. Pavel Princ vznesl námitku proti tomu, že pí Naglmüllerová pořizovala zápis
z jednání se Z. Řezníčkovou, takže pak studentka mohla nabýt dojmu, že se jedná
o výslech. Dále vznesl dotaz, jak se ke kauze postavil ped. sbor.
Ředitel školy uvedl, že pí Naglmüllerová jako výchovná poradkyně běžně vede zápisy
o jednáních s žáky, připustil, že Z. Řezníčková měla být předem informována
o tom, že zápis bude pořizován, a že pí Naglmüllerová měla vést stylizaci zápisu
vhodnějším způsobem. K otázce Mgr. Prince: Pedagogové vzali na vědomí zprávu
o výsledcích šetření bez dalšího vyjádření. Zároveň ředitel školy uvedl, že
se cítí povinen na kampaň v tisku reagovat.
JUDr. J. Rippelová uvedla, že jí v dané situaci nejde o potrestání či finanční postih
pí Naglmüllerové, nýbrž o nápravu a že respektuje výsledky šetření, provedeného

vedením školy.
4. Ředitel školy informoval Radu o ŠVP: V současné době je zpracováván učební plán
pro vyšší a čtyřleté gymnázium – koordinátorkou prací je Mgr. A. Hánová.
JUDr. Rippelová se zajímala o stav přípravy státních maturit s ohledem na své působení
v Senátu ČR – podle informace pí Bůžkové jsou státní maturity potřebné, zatím však
jejich příprava není na dobré úrovni.
5. Ředitel školy informoval Radu o výroční zprávě školy a výsledcích autoevaluace;
na základě ankety mezi učiteli a mezi žáky škola získala přehled o tom, v čem
jsou vyzdviženy klady její práce, a zároveň získala podněty ke zlepšení práce.
(Podněty se týkají úpravy rozvrhu, dokončení vybavení učebny informatiky,
rozšíření možností výběru jazyků a volitelných seminářů, obnovení tradice
vánočních besídek)
6. Ředitel školy informoval o navrhovaných investičních akcích pro příští rok
( střecha, plot, vnitřní omítky, okna, termoventily) a o provedení prořezávky stromů
v traktu hřiště, což bylo nutné na základě BOZP.
7. Ředitel školy informoval o projektech, které proběhly či probíhají v tomto školním roce:
a) Výstava hub pod vedením p. Mgr. L. Fedora ve spolupráci s Muzeem města Sušice
b) Bojovníci proti totalitě - multimediální projekt IV.A pod vedením pí Mgr. L. Potužákové
c) Studentský parlament OSN – 5 studentů VII. A
d) Fotoakademie – pod vedením pí Mgr. Š. Baierlové
e) Den otevřených dveří – 7. 12. 07 pod vedením ředitele školy
8. Ředitel informoval o personálních otázkách: Nově přijatým zaměstnancem pro místo
školníka p. Loužil; nově zvolená předsedkyně rodičů pí Z. Bouzková
9. JUDr. J. Rippelová navrhla doplnění jednacího řádu Rady, a to, aby Rada byla svolávána
14 dnů před zasedáním a aby členům byly zasílány písemné pozvánky a případný materiál
k projednávání – návrh byl členy Rady schválen.
Usnesení:
1. Rada školy bere na vědomí a schvaluje prošetření podnětu ke kauze Z.Řezníčkové,
které bylo provedeno ředitelem školy.
2. Rada bere na vědomí informace ředitele školy v bodech 4 – 8
3. Rada školy přijímá návrh JUDr. J. Rippelové a pověřuje předsedu Rady, aby podle
přijatých změn v jednacím řádu obesílal písemně členy Rady.

V Sušici 13. 12. 07

zapsala B. Bůžková

