
Zápis z mimořádného zasedání Školské rady dne 26. 6. 2018 
 
Členové rady: MUDr. Martin Sklenář 
 RNDr. Bc. Renáta Horáková 

Mgr. Martin Hejl  
Mgr. Martin Kozák 

 Ing. Markéta Hobzková 
Ing. Tomáš Mrázek 
 

Host za ZŠ a MŠ: Mgr. Jiřina Tafatová 

 
 
Dne 26. 6. 2018 se uskutečnilo mimořádné zasedání Školské rady. Schůzku inicioval předseda 
Školské rady (dále jen ŠR) MUDr. M. Sklenář. Dopředu avizoval témata, jimiž se měly stát: 
 
1) požadavek školy na pořizování ISIC karty, prezentovaný rodičům v rámci třídních schůzek 
2) odmítání navrácení zálohy za čipy užívané v jídelně k odběru stravy po ukončení školní 
docházky 
 
Starosta obce Mgr. M. Hejl rovněž žádal do programu zařadit bod 
 
3) kolektivní vina v souvislosti s rozbitými židlemi 
 
 
I. Zahájení jednání a program 
 
Předseda ŠR M. Sklenář zahájil jednání, potvrdil dopředu avizovaná témata a dal hlasovat o 
programu: 
 
1. Požadavek školy na pořizování ISIC karty, prezentovaný rodičům v rámci třídních schůzek 
2. Navrácení zálohy za čipy užívané v jídelně k odběru stravy po ukončení školní docházky 
3. Kolektivní vina v souvislosti s rozbitými židlemi 
4. Různé 
 
Všichni přítomní členové rady souhlasili s návrhem programu. 
 
II. Jednání dle programu 
 
1. Požadavek školy na pořizování ISIC karty, prezentovaný rodičům v rámci třídních schůzek 
 
- MUDr. M. Sklenář tlumočil nejasnosti stran povinnosti či nepovinnosti zřízení ISIC karet v 
některých třídách ZŠ, které měly vzniknout rozdílnou interpretací informací podávaných 
vedením a učiteli 
- Mgr. J. Tafatová ubezpečila přítomné o tom, že zřízení karet je dobrovolné, je zamýšleno 
jako služba rodičům s ohledem na četné výhody, které karta poskytuje 
- MUDr. M. Sklenář se tázal na možný střet s nařízením "GDPR" 
- Mgr. J. Tafatová informovala přítomné o souladu s nařízením 



- MUDr. M. Sklenář požádal o představení vize vedení školy o možném dalším využití ISIC 
karet 
- Mgr. J. Tafatová představila možnosti využití karet namísto čipů pro výdej stravy, propojení s 
docházkovým systémem v souvislosti se zamýšlenou instalací turniketů (v orientačním 
horizontu 5 let) a propojení se systémem Bakaláři s možností získání přehledu rodičů, zda je 
dítě ve škole 
- dále hovořila o mimoškolních výhodách karty ISIC - nahrazení žákovských průkazů u 
dopravců, množství slev a to i mezinárodně 
- MUDr. M. Sklenář ověřoval, zda jsou karty výhledově dobrovolnou alternativou k čipům 
vydávaným školou 
- Mgr. J. Tafatová jej ubezpečila, že ano 
- dále doplnila, že se má zatím jednat o pilotní testovací provoz 
- RNDr. Bc. R. Horáková navrhla v případě zamýšlených koncepčních změn jako rozvoj v 
souvislosti s ISIC kartami informovat členy ŠR tak, aby mohli reagovat na případné dotazy 
rodičů 
- Mgr. J. Tafatová souhlasila 
 
2. Navrácení zálohy za čipy užívané v jídelně k odběru stravy po ukončení školní docházky 
 
- MUDr. M. Sklenář požádal o vysvětlení, zda čipy k výdeji stravování jsou zapůjčené proti 
vratné záloze nebo zakoupené za nevratnou částku 
- Mgr. J. Tafatová vysvětlila, že předchozí vedení skartovalo veškeré dokumenty školy včetně 
řádu školní jídelny. V roce 2010 tak musel být mimo jiné zhotoven i nový řád školní jídelny a 
od tohoto roku žádný řád neuvádí, že se jedná o vratnou částku, z čehož vyplývá, že čip je 
považován za spotřební zboží. Veškeré řády školní jídelny od roku 2010 poskytla k nahlédnutí 
přítomným. Doplnila, že po určité období škola částky v případě odevzdání čipu vracela a to s 
ohledem na pravděpodobné znění zničeného řádu školní jídelny. 
- MUDr. M. Sklenář dohledal a citoval znění závěru České školské inspekce (ČŠI) z jiné ZŠ, 
která uvádí, že nevratnost částky za čip k výdeji stravy by mohl být v rozporu s právním řádem 
- Mgr. J. Tafatová konstatovala, že stanovisko ČŠI není právně závazné, avšak zároveň 
přislíbila, že ve věci kontaktuje účetní školy a o výsledku vyrozumí členy ŠR. V případě, že se 
prokáže jakýkoli rozpor, věc bude aktualizací řádu školní jídelny k 1. 9. 2018 napravena. 
 
3. Kolektivní vina v souvislosti s rozbitými židlemi 
 
- MUDr. M. Sklenář požádal o stanovisko vedení školy k aplikaci kolektivní viny ve věci 
zničených židlí řadou žáků VII. třídy 
- Mgr. J. Tafatová ukázala přítomným jednu ze zničených židlí a informovala je, že jich je v 
různém rozsahu zničených sedm. Přesto trvala na nahrazení pouze dvou a formu náhrady 
nechala na dohodě mezi třídním učitelem a kolektivem. Část viníků se přiznala, avšak ne 
všichni. Kolektiv dostal na výběr, zda úhradu dvou židlí uskuteční pouze ti, kteří se přiznali 
nebo se na částku složí všichni a to tak, že bud ponížena o částku vyhranou v celoroční 
soutěži Kubrovák. Třídní kolektiv zvolil druhou variantu a to bez zásahu třídního učitele. 
Zástupci školy vyzdvihli rozhodnutí dětí.  
- Mgr. M. Hejl vyjádřil nesouhlas s aplikací kolektivní viny.  Za správné považuje pokusit se 
zajistit všechny viníky, aby se zamezilo nabytí pocitu výhodnosti "zatloukat u těch dětí, které 
se nepřiznaly. Nesouhlasil s tím, aby děti za celoroční snahu celé třídy (a za přispění rodičů) 



nebyly odměněny, resp. aby odměnu pohltil trest za rozbité židle pouze několika dětmi. Tázal 
se, zda se událost stala v učebně, kde se střídají i další třídy. Tázal se rovněž na informace, jak 
jsou židle staré, jaká je jejich účetní hodnota po odpisech majetku a proč žáci hradí cenu 
novou a nikoli časovou. Naznačil i možnost manipulace dětmi. Položil i otázku, zda děti 
mohou hlasovat o penězích svých rodičů. 
- zástupci školy jej informovali, že třídní učitel učinil maximum pro dosažení přiznání všech 
viníků, neproběhlo však, proto považují řešení za nejlepší možné. Vyšetřování proběhlo řádně 
a přiznání dětí vylučují jakékoli cizí zavinění nebo náhodné poškození způsobené 
opotřebením. Mgr. J. Tafatová jej upozornila na fakt, že náhradní židle bude třeba zakoupit 
nové, časová cena je tedy zcela irelevantní.  
- zástupci školy jej dále ubezpečili, že řešení situace bylo beze zbytku ponecháno na 
rozhodnutí dětí a bude vedením i třídním učitelem respektováno a dokonce oceňováno. 
Manipulaci dětmi zcela vyloučili už jen pro její naprostou zbytečnost. 
- T. Mrázek upozornil na to, že pokud by škodu hradili pouze žáci, kteří se přiznali, byla by v 
budoucnosti vůle přiznat se potlačena a dokonce by byla podpořena výhodnost nepřiznání se 
- Mgr. M. Hejl trval na nevhodnosti řešení 
 
4. Různé 
 
- RNDr. Bc. R. Horáková požádala vedení školy o nastínění harmonogramu schůzek ŠR v 
druhém pololetí kalendářního roku 
- Mgr. J. Tafatová shrnula záležitosti k budoucímu projednání - výroční zprávu, upravený školní 
řád v souvislosti s platností "GDPR", rozpočet a případně upravený řád školní jídelny 
 
MUDr. M. Sklenář ukončil jednání a termín další schůzky byl stanoven na poslední týden v 
srpnu. 


