
Zápis ze zasedání Školské radv při JÚŠ ze dne 28. listopadu 2019
Přítomni:
Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová, Mgr. Jiří Řehoř, Mgr. Zuzana Miščíková, Jifina Kreibichová,
Mgr. Petr Prchal
přinaní hosté:

Omluveni:
Mgr. Albert Kubišta

Program:

1) Vyjádření školské rady žádosti Magistrátu hl. m. Prahy o doplnění stanoviska ŠR

průběh zasedéní:

1) Seznámení členů ŠR s požadavkem Magistrátu hlarmího města Prahy (ďále ňzovatele):
...žádáme Vás o kontcrétní vyjádření ve smyslu, zda Škalska rada při JÚŠ souhlasí
s polcračováním Mgr, Petra Hrubého ve funkci ředitele výše uvedené příspěvkové
organizace, nebo zda navrhuje jeho odvolání (celá žádost viz příloha).
Všichni členové ŠR se k požadavku zjizovatelevyjádřili (viz příloha). Čtyri členové ŠR
souhlasí s pokračovaním Mgr. Petra Hrubého ve funkci ředitele JUS, jeden členje proti,
jeden člen je omluven.
Ztéchto vyjádření vyplývá, že Škokká rada při JÚŠ souhlasí s pokračováním Mgr.
petra Hrubého ve funkci ředitele Júš.

Přílohy:
Kopie Žádostí zíizov atele
Prezenční listina se ručním zápisem vyjádření členů ŠR
Kopie vyjádření ŠR pro zŤizovatele

Zapsal: Jiří Řehoř



HLAVNi MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAV\ÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor školstl í. mládeže a sporlu

Oddělení regionálního školswí

Váš dopis zn.lze dne:

L.J.:
MH&rP 2196224n8r9
Sp, zn.:

S-MHMP 2l57829t?tr9

Žádost o stanovisko školské rad_r - doplnění

Y ážená paní předsedk3,ně.

Xgr. et Mgr. Kateřina Vítová
jed}ičkůr, ústav a MŠ a ZŠ a SŠ

V Per-roxi 4

1]8 .l1 Praha 2

Vr,řizu_ie,'tel,;

PaerlDr. Stanislava Dvořáková
23ó 005 260

Počet listrlpříloh: l/0

Dafum;

25.10.2019

I

!

dne t8. l0.20l9 obdržel odbor š§ols*í. mládeže a spoÉu MHMP vyjádřerrí Što|ske rady při

ÚŠ t< dosavadnimu působení tlgr, Petra Hrubého ve funkci ředitele přispěvkové organizace

Jedličkův ústav a Maíeřská škola a základní škola a střední škola.

V dopise odboru školstrí. mládeže a sportu MHMP čj. MHMP 175825812019 ze dne 28. 8.

20l9, kteqým jste byla o stanor islo školské rady požádinta" bylo uvedeno, že q,jádření školské

rady bude formulovárro na základě projednání a schválení ve školské radě {včetně dokladu o

projednání a schválení),

Vzlrledem k tr:mu, že zaslané r,ljádření ŠtolskO rady při rÚŠ nebylo konkrétně fomlulováno -
stanoviska jednotliqých členů školské rady, kteří se zúčastnili jednání dne 10. l0. 201 9, nebyla

v této věcijednoznačná. žádéxne Vás o kcrnkrétní lyjádření ve smyslu, zda Školská rada při JÚŠ

souhlasí s pokračovánírn Mgr. Petra Hnlbého ve funkci ředitele výše uvedené příspěvkové

organizace, nebo zda navrhujejeho odvolárri.

Toto konkrétní vyjádření rnusí vyplynout z hlasor,áni členů školské rady.

S pozdravem
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Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, nrládeže a §portu MHMP
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prezenční listina

ZasedáníŠkolské rady při JÚŠ

Datum: 28 ./4 Zo(7
J méno Podpis 7 , /
Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová
(za rodiče nezletilých žáků)

ť'i lúftq
Mgr.Jiří Řehoř
(za pedagogické pracovníky)
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/l ./(//J-" 1/
Mgr. Zuzana Miščíková
(za pedagogické pracovníky) í}uor,J
Jiřina kreibichová
(za plnoleté žáky)
Mgr. Petr Prchal
(za zYizovatele) Y
Mgr.Albert Kubišta
(za zřizovatele) o^. i,, u{ St, ,* d ora z;|
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Vyjádření Školské rady při JÚŠ k požadavku Magistrátu hl. města Prahy, zda souhlasí
s pokraČováním Mgr. Petra Hrubého ve funkci ředitele výše uvedené příspěvkové organizace

Mgr. Petr Prchal- souhlasím s pokračováním Mgr. Hrubého ve funkci ředitele JÚŠ, protože
došlo k výraznému zkvalitnění hospodaření oproti minulému období a žádné kontrolní
orgány nesh ledáva jí žádná výrazná pochyben í.

Mgr,7uzana Miščíková - souhlasím s pokračováním Mgr_. Hrubého ve funkci ředitele lÚŠ,
protože došlo ke změně ve vedení a zlepšení ve spolupráci se SPC.

Jiřina Kreibichová - souhlasím s pokračováním Mgr. Hrubého ve funkci ředitele JÚŠ, protože
když jsme jako studenti něco potřebovali, vyšel nám vstříc a nebyl problém se s ním
domluvit.

Mgr. Jiří Řehoř - souhlasím s pokračováním Mgr. Hrubého ve funkci ředitele JÚŠ, protože
cítím velkou podporu v naší pedagogické práci.

Mgr Kateřina Vítová - nesouhlasím s pokračováním Mgr. Hrubého ve funkci ředitele JÚŠ

z důvodů nedořešení kauz zaměstnávaní {a neplacení)tělesně hendikepovaných stěžovatelů,
nedodržování podpůrných opatření žáků, nekonzistentní skladby některých tříd, obavy o
dodržování RVP ZV v některých třídách, problémy se službami v některých třídách a odchody
žáků z JÚŠ.

Mgr. Albert Kubišta - omluvil se ze zasedání

4 členové ŠR souhlasí s pokračováním Mgr. Petra Hrubého jako ředitele JÚŠ, 1 člen je proti,

1 člen je omluven.

Z těchto vyjádření vyplývá, že Školská rada při JÚŠ souhlasí s pokračováním Mgr. Petra
Hrubého ve funkci ředitele JÚŠ.
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