
Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76,
příspěvková organizace, ze dne 13.04.2021 v 15 hodin v budově školy

Přítomni:
Petra Matyášová
Petra Kašpárková Roubíčková
Jan Polák
Marie Fléglová
Jolana Stejskalová

Omluvena:
Šárka Rohánková - z důvodu nemoci

Jednání svolala: Petra Matyášová
Zapisovatel: Petra Matyášová
Ověřovatel zápisu: Marie Fléglová

Program jednání:
Kapacita školy a vyhodnocení podmínek pro výuku dětí za současné situace

Shrnutí a doplnění minulých podnětů k tomuto tématu:
● Navazující diskuse na téma  “Koncepce záměrů rozvoje školy”  z minulého setkání

ze dne 12.11.2020, rekonstrukce školy varianty (výměna oken v budově Sokolí,
provizorní řešení možného rozšíření Montessori prostorů - suterén, projekt na
rekonstrukci budovy 5. května)

● Zjišťovali jsme finanční možnosti a záměry MMJBC ohledně rekonstrukce a nové
budovy ZŠ 5. května - plánuje se, ale s neurčitým termínem (nedostatek financí) -
dlouhodobé řešení.

● Prověřovali jsme možnosti jiné budovy na území JBC v majetku města vhodné pro
školu, ale žádnou takovou budovu MMJBC v tuto chvíli nemůže poskytnout.

● Projednali jsme možnost využití provizorního řešení s kompetentními zástupci
Montessori a výsledkem je, že místo v suterénu (učebna výtvarky) nesplňuje principy
Montessori a celkově neřeší neúnosnou situaci Montessori prostorů v budově ZŠ 5.
května.

Alarmující situace učebních prostor Montessori v budově ZŠ 5. května a body k řešení
- nová učebna splňující požadavky Montessori principů pro nové 3. trojročí 2022/2023
- stávající prostory dlouhodobě nerespektují Montessori principy dle ŠVP (bod 3.1.)1

1 dle ŠVP Montessori bod 3.1. zaměření školy “ Filozofie této vzdělávací strategie je založena na principu svobody a možnosti
volby se zodpovědností. Podstatnou složku tvoří samostatná vzdělávací činnost dětí vedená jejich zájmem a vývojovými
senzitivními fázemi. Učitel zabezpečuje připravené prostředí školní třídy a je garantem dostatečně volného prostoru pro
originální tvůrčí práci s žákem i celou třídou.” - obsazenost Montessori tříd je v případě aktuálního třetího trojročí hraniční téměř
97% maximální kapacity tj. v žádném případě nesplňuje možnosti Montessori výuky - není prostor, volba klidu pro
soustředěnou samostatnou práci.

https://www.zsjbc5kvetna.cz/sites/all/soubory/dokumenty/plany_skoly/svp_montessori_-_verze_2.pdf


- zázemí pro učitele je velmi stísněné
- chybí zázemí pro konzultace s rodiči, žáky
- chybí učebny pro výuku jazyků
- společné prostory chodby jsou nevyhovující, není možné tvořit zákoutí s aktivitami
- chybí vnitřní prostor pro setkání všech žáků Montessori - vhodné atrium

Návrh školské rady k projednání
Přesun celé Montessori školy z budovy 5. května do budovy Sokolí

výhody tohoto řešení:
● relativně rychlé a levné řešení
● z pohledu rozměrů budovy a obsazenosti tříd (kmenových a speciálních) je řešení

proveditelné (viz. příloha č. 1)
● jedná se o kompromis a přechodný stav před aktivním jednáním o výstavbě nové

budovy 5. května

nevýhody tohoto řešení:
● není ideální a je třeba kreativně vymyslet možnosti úprav, je třeba posoudit

nestranným odborníkem na tuto problematiku
● návrh nezahrnuje strategické kroky vedení školy ohledně jejího rozvoje

Nové nápady k prověření
- kontejner
- školka v budově ZŠ Sokolí - lze vyřešit jinak? Má škola uzavřenou smlouvu?

Závěrem
Vzhledem k nedostatku času a tíživosti celé situace je třeba postupovat směrem k vedení
školy a vše projednat současně i se zástupci města, aby rozhodli o vhodném prostoru pro
vzdělávací oblast Montessori. Další jednání školské rady proběhne v úterý 27.4.2021 v 15
hod a pozváni budou:
Michaela Hanyšová - ředitelka
Milan Fric - zástupce ředitele pro Montessori
RNDr. Jiří Čeřovský, Mgr. David Mánek, Ing. Petr Roubíček - zástupci zřizovatele

v Jablonci nad Nisou dne 13.04.2021

------------------------------------------------

Petra Matyášová

zapisovatel

------------------------------------------------

Marie Fléglová

ověřovatel zápisu


