
 

 

 

 

 

Zápis z mimořádného zasedání školské rady 20. června 2019 

 

Přítomni: René Fischer, Václav Jílek, Marta Pasková, Lucián Kantor, Marie 
Pavlíčková, Marcela Hesová, Kateřina Kracíková, Petr Chlumský, Roman 
Šafránek (přítomen přes WhatsApp) 

Host: Pavlína Radová, Helena Wernischová (zástupce zřizovatele) 

Program: 

I. Incident mezi ředitelkou Pavlínou Radovou a Lucií Jelínkovou a následky 
tohoto incidentu 

Školská rada se nejprve seznámila se stanoviskem Pavlíny Radové a mailovým 
vyjádřením Lucie Jelínkové, dále s maily rodičů i stanoviskem pedagogického 
sboru.  

Paní Wernischová i členové rady označili za velmi neprofesionální chování 
vynesení interních informací mezi rodiče a komunikaci okolo této situace za 
velmi vyhrocenou a nekorektní. Dále paní Wernischová vyjádřila údiv nad 
nevyužitím správného postupu při řešení problému – obrátit se na školskou 
radu. Zúčastnění se shodli na potřebě vytvoření jakéhosi manuálu pro 
postupování v krizových situacích. Dále se diskutovalo o všech zmíněných 
problémech a otázkách v mailech rodičů. 

Na závěr školská rada přijala toto usnesení: 

 Usnesení mimořádného zasedání školské rady konaného dne 20. 6. 2019  

1.       Školská rada byla na svém mimořádném zasedání seznámena se stanovisky 
obou účastnic incidentu, k němuž došlo dne 13. 6. 2019 mezi ředitelkou školy 
Mgr. Pavlínou Radovou a asistentkou a vychovatelkou Lucií Jelínkovou.  



2.       Školská rada vyjadřuje nad tímto incidentem politování a bere na vědomí, že 
ředitelka školy svého jednání lituje, L. Jelínkové se omluvila a L. Jelínková 
omluvu přijala.  

3.       Školská rada považuje vyjádření lítosti a omluvu ze strany P. Radové za 
dostačující formu zadostiučinění v celé této záležitosti. I přes tuto událost 
většina pedagogického sboru ředitelku školy a její současné vedení nadále 
podporuje s tím, že si je vědoma určitých problémů, které mezi pedagogy na 
straně jedné a vedením Bratrské školy na straně druhé nadále přetrvávají. 
Pedagogický sbor školy má zájem tyto problémy nadále řešit, zejména formou 
supervize.  

4.       Školská rada bere na vědomí, že vedení Bratrské školy vyvíjí maximální úsilí 
za účelem zajištění kvalitního třídního učitele pro budoucí čtvrtou třídu s tím, 
s tím, že pokud by se nikdo takový nenašel, převezme tuto třídu zástupkyně 
Mgr. Kateřina Kracíková.  

5.       Školská rada si je vědoma toho, že komunikace v celé této záležitosti byla 
velmi nekorektní a žádá vedení školy,  aby pro případné podobné krizové 
situace v budoucnu zajistilo vypracování pravidel tak, aby ve škole byla 
zajištěna vzájemná úcta a respektování každého jednotlivce ve vstřícném a 
bezpečném prostředí.  

6.       Školská rada žádá, aby pro řešení takovýchto krizových situací byly využívány 
standardní nástroje a postupy, zejména supervize a školská rada, na kterou se 
mohou obrátit jak pedagogové, tak rodiče.  

7.       Školská rada ponechává v kompetenci vedení školy, zda svolá případnou 
informační schůzku s rodiči budoucí čtvrté třídy.  

8.       Školská rada bude dění v Bratrské škole nadále sledovat.  

9.       Mimořádné zasedání školské rady proběhlo za účasti zástupkyně zřizovatele 
Mgr. Heleny Wernischové, která vyjádřila závěrům formulovaným v tomto 
usnesení podporu. 

Zápis pořídila 

Marcela Hesová 

 

 


