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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 132064/2016
spisový znak: KHEJ 115995/2016/kakr/8

datum: 10.10.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 29. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 8. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
- Písemné podklady včetně zápisu průběhu jednání školské rady Gymnázia Trhové Sviny ze dne 24. 6. 2015 a ze dne
20. 4. 2016, které vedly k následujícím rozhodnutím školské rady.
Dne 24. 6. 2015 školská rada v bodě 6/ projednala opakované stížnosti rodičů, studentů a členů pedagogického sboru na
Mgr. S. Piterkovou a doporučila vedení školy častější hospitace na jejích hodinách. Totéž doporučuje v případě Mgr. J. Sháněla.
- Požaduji zpřístupnění všech stížností rodičů, studentů a členů pedagogického sboru na Mgr. S. Piterkovou a zápisu
z průběhu jednání školské rady.
Dne 20. 4. 2016 školská rada v bodě 2/ projednala personální záležitosti, týkající se paní učitelky Mgr. S. Piterkové. Ředitel
školy informoval radu o svých krocích od 24. 6. 2015, kdy rada projednávala stížnosti na Mgr. S. Piterkovou a doporučila řediteli
školy častější hospitace v jejích hodinách. Protože Mgr. S. Piterková svým vedením výuky dlouhodobě poškozuje dobré jméno
a prestiž Gymnázia navenek a vzhledem k tomu, že situace se v tomto směru nelepší, ale naopak zhoršuje, doporučuje školská
rada Gymnázia Trhové Sviny řediteli školy, aby činil kroky, které povedou k ukončení pracovního poměru s touto vyučující.
- Požaduji zpřístupnění dokumentů, které vedly k rozhodnutí školské rady, že Mgr. S. Piterková svým vedením výuky
dlouhodobě poškozuje dobré jméno a prestiž Gymnázia Trhové Sviny navenek a že se situace v tomto směru nelepší,
ale naopak zhoršuje. Požaduji také zpřístupnění zápisu z průběhu jednání školské rady.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
dne 7. 9. 2016 proběhla Vaše schůzka s ředitelem Gymnázia Trhové Sviny, na které Vám pan ředitel předal usnesení školské
rady z 24. 6. 2015 a 20. 4. 2016. Usnesení jsou jediným výstupem z jednání školské rady. Na náš dotaz z 8. 9. 2016, zda tímto
osobním předáním považujete Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za vyřízenou jste odpověděl sdělením, ze
dne 3. 10. 2016, že nikoliv a požadujete poskytnutí požadovaných informací dle Vaší žádosti.
A proto Vám nyní vzhledem k výše uvedenému zasíláme požadované informace:
dle sdělení předsedkyně školské rady Gymnázia T. Sviny Mgr. Věry Korčakové rozhodla školská rada o svých doporučeních na
základě:
a)

dlouhodobých ústních stížností, s nimiž se všichni členové rady průběžně setkávali a také na základě osobních
zkušeností, neboť všichni členové školské rady měli nebo mají v gymnáziu své děti,

b)

protokolů a zápisů z jednání ředitele s Mgr. S. Piterkovou, s nimiž seznámil radu ředitel školy

Mgr. S. Piterková vždy obdržela kopie všech podepsaných originálních dokumentů ze vzájemných jednání.
V příloze tohoto sdělení Vám zasíláme veškeré protokoly a zápisy z jednání ředitele školy Mgr. Františkem Slípkou
s Mgr. S. Piterkovou. Jedná se o zkomprimovaný soubor dokumenty.zip, který obsahuje 53 pdf souborů.
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S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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