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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE ŽATČANY 

Pořadové číslo zasedání: 

               35. 

Datum zasedání: 

27. 05. 2021 

Čas zasedání: 

19:10 – 21:31 hod. 

Místo zasedání: 
OÚ Žatčany 

Stran zápisu: 
1/3 

Přítomni: 

Jurečka Lukáš, Ryba Jiří, Binek Jan, Ryba Ondřej, Vörösová Veronika, Tuček Jakub, Kalla Tomáš, 

Dokoupilová Zdenka, Procházková Radka, Poláček František, Klein Vojtěch 

 

Starosta zahájil jednání v 19:10 a konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů. 

Hosté:  

Paní ředitelka Mgr. XXXX XXXXXX 

Právní zástupkyně rodičů (paní XXXX XXXX, manželé XXXX, manželé XXXXX) Mgr. XXXXX 

XXXXXX z Vašíček a Partners https://www.vasicek.law/ 

Rodiče: XXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX, XXXXX 

XXXXX, XXXXX XXXXXX, předsedkyně školské rady XXXX XXXXXXX. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 

3. Školství 

4. Různé 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Ověřovatelé navrženi:  Veronika Vörösová 

                                       Tomáš Kalla 

 Zapisovatel navržen: Jiří Ryba 

 

 

Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu  

Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. KONTROLA USNESENÍ PŘEDCHOZÍHO ZASEDÁNÍ ZO 

 

Usnesení:  

ZO bere na vědomí informaci o plnění úkolů z dubnového ZO. 

https://www.vasicek.law/
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3. ŠKOLSTVÍ 

Na minulém zasedání dne 19. května 2021 zaznamenalo zastupitelstvo obce zprávy o několika 

stížnostech rodičů na fungování naší základní školy a odchodu některých žáků do školy v Újezdě u Brna. 

Proto bylo v nejbližší možné lhůtě svoláno toto mimořádné zasedání zastupitelstva, které se situaci ve 

škole věnuje. 

Přítomní rodiče a právní zástupkyně rodičů (paní XXXXX, manželů XXXXX a manželů XXXXXXX) 

Mgr. XXXXXX XXXXXXXX vznesli stížnosti, které se týkaly zabránění přítomnosti rodiče při 

testování dítěte na covid-19, přezkoušení žáka při delší absenci a zejména chování paní učitelky 

XXXXXX a provozní pracovnice paní XXXXXXX. Mgr. XXXXX vznesla požadavek na vedení školy 

zaslat vytýkací dopis paní učitelce. 

Pro ověření některých tvrzení, bylo navrženo oslovit telefonicky paní XXXXXX. 

Usnesení:  
ZO schvaluje oslovit telefonicky paní XXXXXXX pro ověření některých tvrzení. 

Hlasování:  

Pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Vörösová, Poláček). 

 

Rozvinula se diskuze, ve které ředitelka školy reagovala na vznesené stížnosti a připomínky. 

Zastupitelé diskutovali o vzniklé situaci ve škole a o řešení těchto problémů paní ředitelkou a požadují 

od paní ředitelky vyřešit vzniklé problémy a do 14 dní o tom podat zprávu zastupitelstvu. 

Rodiče budoucích prvňáčků vyslovili obavy o budoucnost a fungování školy v novém školním roce a 

jejím financování v případě malého počtu žáků. 

Zastupitelé ujistili rodiče, že provoz základní školy bude za všech okolností zachován a udržení školy 

je pro obec jednoznačnou prioritou. Rodiče se nemusí obávat přerušení provozu školy. Finanční 

prostředky na mzdy školy jsou přidělovány ze státního rozpočtu dle počtu odučených hodin. Není 

stanoven žádný minimální limit na počet žáků ve třídě, nebo ve škole, ale při nižších počtech žáků 

příspěvek ze státního rozpočtu nepokryje mzdové náklady školy a příjmy dorovnává příspěvek od obce. 

Vlastní provoz školy je financován z rozpočtu obce. 

Současné paní ředitelce školy končí na konci září 2021 šestileté funkční období. Dle § 166 školského 

zákona může obec jako zřizovatel školy od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před 

uplynutím období těchto 6 let vyhlásit na toto pracovní místo konkurz. Ředitelce patří dík za stabilizaci 

školy, nicméně vzhledem k některým přetrvávajícím problémům považují někteří zastupitelé za vhodné, 

aby bylo stávající vedení konfrontováno s konkurencí dalších zájemců. Pan Jakub Tuček a Jan Binek 

navrhli vyhlásit konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ Žatčany. 

Předsedkyně školské rady vyzdvihla pedagogické schopnosti paní ředitelky. 

 

 

Usnesení:  
ZO ukládá ředitelce školy urychleně řešit personální situaci a dalších vyplynulých skutečností 

z jednání a požaduje podat zprávu zřizovateli o způsobu řešení do 14 dnů od zasedání 

zastupitelstva. 
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Hlasování:  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

Usnesení:  
ZO v souladu s ustanovením § 84 odst.4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 

konkurz na obsazení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Žatčany s předpokládaným 

nástupem od 1. 10. 2021 a odvolává paní Mgr. XXXX XXXXXX z pracovního místa ředitelky ZŠ 

a MŠ Žatčany, příspěvková organizace, a to ke dni 30. 9. 2021. Posledním dnem výkonu práce 

ředitelky školy je den 30. 9. 2021. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo 

ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Žatčany, příspěvková organizace podle ustanovení § 166 odst.3 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasování:  

Pro 8, proti 3 (Poláček, Ondřej Ryba, Klein), zdržel se 0 

 

4. RŮZNÉ 

Do bodu Různé nebylo nic zařazeno. 

 

 

Starosta ukončil zasedání v 21:31 hodin. 

 

Zapisovatel: Jiří Ryba         ______________________________ 

 

Ověřovatelé: Veronika Vörösová           ______________________________ 

  Tomáš Kalla ______________________________ 

Starosta: František Poláček ______________________________ 


