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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 25. 6. 2019 

 

 

č. 38/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí „Otevřený dopis rodičů žáků základní školy Meteorologická 

zřizovateli školy a žádostí o zvážení návrhu na odvolání ředitele školy“ podepsaný 89 

rodiči ze dne 17. 6. 2019, který je přílohou tohoto usnesení, 

2. bere na vědomí „ Prohlášení Iniciativy rodičů žáků ZŠ Meteorologická za odvolání 

ředitele školy k pedagogickým pracovníkům školy a rodičům žáků“ ze dne 15. 6. 

2019, které je přílohou tohoto usnesení, 

3. bere na vědomí „Vyjádření ředitele školy Mgr. Jaroslava Kulika“ k výše uvedeným 

prohlášením Iniciativy rodičů ze dne 18. 6. 2019, které je přílohou tohoto usnesení, 

4. bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce  č.j. ČŠIA- 946/19-A 

z 04/2019 zveřejněnou na portálu ČŠI dne 13. 6. 2019, která je přílohou tohoto 

usnesení, 

5. bere na vědomí „Prohlášení pedagogů ZŠ Meteorologická k Otevřenému dopisu 

rodičů ZŠ Meteorologická zřizovateli školy“ podepsanou deseti pedagogy ze dne 24. 

6. 2019, které je přílohou tohoto usnesení, 

6. bere na vědomí „Petici proti odvolání Mgr. Jaroslava Kulika z funkce ředitele školy“, 

podepsanou 51 zaměstnanci školy a jednou bývalou zaměstnankyní ze dne 24. 6. 

2019, která je přílohou tohoto usnesení, 

7. bere na vědomí výsledky Ankety mezi rodiči žáků, kterou inicioval zřizovatel školy a 

které se zúčastnilo více než 40 % rodičů žáků, 

8. bere na vědomí vyjádření nesouhlasu části rodičů s „otevřeným dopisem rodičů ZŠ 

Meteorologická zřizovateli školy s žádostí o zvážení návrhu na odvolání ředitele 

školy“ ve formě podepsaných dopisů, 

9. bere na vědomí vyjádření členky Školské rady ing. Lucie Šavelkové, Ph.D ze dne 23. 

6. 2019, které je součástí tohoto usnesení, 

10. žádá ředitele školy ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslava Kulika, aby se seznámil 

s výsledky Ankety a přijal taková opatření, která zlepší hodnocení školy v kritériích, 

která byla hodnocena v rozmezí 2,5 až 3, tedy v kategorii: „Škola se rozvíjí správným 

směrem“, „Spokojenost s vedením školy“, „Spokojenost s komunikací vedení školy 

s rodiči“, a návrh opatření předložil zřizovateli do 31. 8. 2019, 

11. žádá ředitele školy ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslava Kulika, aby zlepšil komunikaci 

a spolupráci se Školskou radou zřízenou při ZŠ Meteorologická a požadované 

dokumenty k projednání předkládal v dohodnutých termínech, 

12. konstatuje, že nejsou zákonné důvody pro odvolání Mgr. Jaroslava Kulika z funkce 

ředitele ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš. 

 

       

 


