
Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76,
příspěvková organizace, ze dne 27.04.2021 v 15 hodin v budově školy

Přítomni:
Petra Matyášová
Petra Roubíčková Kašpárková
Jan Polák
Marie Fléglová
Šárka Rohánková

Hosté
Michaela Hanyšová
Milan Fric
Mgr. David Mánek
Ing. Petr Roubíček

Omluvena:
Jolana Stejskalová - z pracovních důvodů
RNDr. Jiří Čeřovský - z pracovních důvodů

Jednání svolala: Petra Matyášová
Zapisovatel: Petra Matyášová
Ověřovatel zápisu: Jan Polák

Program jednání:
Kapacita ZŠ 5. května a vyhodnocení podmínek pro výuku dětí za současné situace
Cíl: Najít vhodnou variantu s vedením školy a jejím zřizovatelem

bod č. 1) Seznámení se stávající situací školy ZŠ 5. května, výhody Montessori vzdělávání a
důvody pro rozšíření stávajícího prostoru - Petra Matyášová



* nad rámec výše uvedených počtů žáků je do Montessori domácího vzdělávání zapsáno
cca 70 dětí z celé České republiky

Výhody Montessori vzdělávání
- Prestižní záležitost - Montessori ZŠ je v krajském městě Liberci a Město Jablonec

n/N (dále jen SMJ) má jako okresní město výhodu této školy, která je velmi
vyhledávaným způsobem výuky po celé České republice

- Zavedení funkčního systému domácího vzdělávání pro cca 70 dětí z celé ČR

- Škola spolupracuje s Technickou univerzitou Liberec, poskytuje praktickou výuku pro

studenty pedagogy.

Důvody, proč se hledají prostory pro rozšíření školy
- Nevyhovující kapacita školy. Prostory v „Montessori“ části školy neodpovídají

požadavkům Montessori vzdělávání; dle ŠVP Montessori bod 3.1. zaměření školy -
není dostatečný volný prostor, volba klidu pro soustředěnou samostatnou práci dětí

- nové 3. trojročí pro školní rok 2022/2023

- nevyhovující společné prostory chodby (není možné tvořit zákoutí s aktivitami)

- zázemí pro učitele (velmi stísněné)

- zázemí pro konzultace s rodiči, žáky... (nejsou vhodné prostory)

- nedostatečný prostor pro výuku jazyků (potřeba více učeben)

- není vnitřní prostor pro setkání všech žáků Montessori - vhodné atrium

Pohled na Montessori vzdělávání ze strany zřizovatele SMJ
- Školu navštěvují žáci, kteří mají bydliště mimo město Jablonec nad Nisou (toto se

týká především tříd s programem Montessori). Tito žáci jsou pro kapacitu školy zátěží
a jednou z možností řešení je omezení přijímání těchto žáků.

- Je nutné pohlížet na celý systém výuky v ZŠ 5. května jako na jeden celek, který je v

plně v kompetenci paní ředitelky s podporou SJM, uvedl pan Mánek. Žáci Montessori
sdílejí prostory pro výuku angličtiny, fyziky, informatiky a hudební výchovy.

- Žáci na domácím vzdělávání nemají vliv na příjmy do rozpočtu SMJ, doplnění o

mzdové prostředky z MŠMT a jejich určení je v tomto ohledu o mnoho širší.
uvedli shodně p. Roubíček, p. Mánek

- Odbornost Montessori vzdělávání představuje pro SMJ paní Vlasta Hillebrandová,

ředitelka MŠ Montessori v Jablonci. ZŠ Montessori je alternativní školou s principy
Montessori, které se liší od fungování MŠ Montessori. Představa SJM by byla
ideálně v budoucnosti sladit tato zařízení v návaznost.

bod č. 2) Varianty řešení

● Rozšíření budovy ZŠ 5. května a přesun ZŠ Montessori do budovy Sokolí



Jednání s vedením města probíhala už v květnu 2020. Na základě těchto jednání vypracoval
městský architekt Ing. arch. David Pavlišta projekt pro rozšíření budovy ZŠ 5. května a byla
vyčíslena investice 180 - 200 mil Kč.. Tato varianta je velmi nákladná a její realizace by byla
možná v případě, že by takto rozhodlo zastupitelstvo města a velké množství dotačních
prostředků nasměrovalo přímo do ZŠ 5. Května. To se zdá vzhledem k počtu základních a
mateřských škol v Jablonci jako nereálné. - SMJ

● Dočasný přesun ZŠ Montessori do budovy Sokolí
Vzhledem k rozměrům a kapacitě využitelnosti budov v ul. 5.května a Sokolí. Je tato varianta
z pohledu čísel a ochotě kreativně tvořit řešením, které s sebou nese ústupky ze strany
vedení školy a stávajících pedagogů. Pí. Matyášová navrhla vytvoření nezávislého návrhu
architekta a posouzení této varianty, pan Mánek řekl, že je to možné zadat městskému
architektovi.

● Dočasné řešení - úprava suterénu v ZŠ 5. května o 1-2 místnosti - návrh paní
ředitelky

Dočasné řešení pro umístění školní družiny Montessori, druhé 3. trojročí by od školního roku
2022/23 mělo kmenovou třídu ve stávající školní družině. Pan Mánek uvedl, že pro SMJ po
projednání není problém vyčlenit 0,5-1 mil Kč na potřebné úpravy prostor.

● Dlouhodobé řešení - nové prostory v Kokoníně, Dubové ul.
Dle informací od p. Roubíčka byla vytipována lokalita pro Montessori školu proběhlo místní
šetření, pěkné místo pro školu v sousedství nedaleké školky Montessori. Náročnější terén v
okolí a budova je od roku 1997 vybydlená.
Postup:

1) Passport - jehož výsledek budeme znát do konce května - p. Roubíček / SMJ
2) ITI Liberec - Jablonec nad Nisou - Investiční projekt na přípravu ZŠ Montessori od r.

2024/2026 (50 - 60 mil) bude zasazen do ITI, kde má šanci na úspěch v závislosti na
podpoře SMJ - během června 2021 by bylo vyřízeno - p. Roubíček

3) Realizace v roce 2026 (optimisticky 2024)

Pan Mánek řekl, že zřízení školy s právní subjektivitou je s pomocí města řešitelné. Zároveň
popsal systém rozhodování. Požadavek na spádovost je důležitý v případě, že je škola
zřizována městem.

Diskuse
p. Fric na dotaz i samostatně vysvětlil, že pro práci dětí a pedagogů v souladu s principy
Montessori je současná situace velkým ústupkem, vedoucím ke stížené výuce dle
Montessori principů.
Ohledně dotazu ke spolupráci s MŠ Montessori pan Fric odpověděl, že je v jednání s paní
Vlastou Hilebrandovou za účelem vyjasnění stanovisek a harmonizace.
Možnost využití prostor v budově ZŠ Sokolí - MŠ Pampeliška musí využívat a nelze
přestěhovat (dlouhodobá vize 2024/2025 uvolnění prostor u přehrady) Na dotaz p. Poláka,
zda by bylo možné přesunout MŠ Pampeliška do vhodných prostorů kontejnerů, bylo od
zástupců města odpovězeno, že je to velmi drahé řešení a v dané lokalitě SMJ nemá
vhodné pozemky. Na závěr pí. Rohánková zmínila, že by uvítala opravu oken v budově ZŠ
Sokolí.



Úkoly:
● Zjistit, kolik je přijato žáků v Montessori vzdělávání z obcí mimo Jablonec n/Nisou -

pí. Hanyšová/p. Fric
● Zjistit, kolik žáků z JBC bylo odmítnuto za posledních x let kvůli nedostatečné

kapacitě do Montessori vzdělávání. - p. Fric
● Vypracovat projekt pro rozšíření Montessori do suterénu a plán investic - pí.

Hanyšová/p. Fric
● Žádost o passport na objekt v ul. Dubová, Kokonín - jehož výsledek budeme znát do

konce května - p. Roubíček
● ITI Liberec - Jablonec nad Nisou - kdo přesně má zpracovat? SMJ
● Jak je v tuto chvíli vyřešen předpokládaný nárůst počtu žáků ZŠ? Kolik jich přibude

během následujících 4 let a jak se přizpůsobí kapacita školy? - pí. Hanyšová
● Jaký bude vývoj rozdílu v počtech žáků, pokud se přestanou přijímat přespolní? -

jednotlivě po letech do roku 2025. - pí. Hanyšová

Další setkání školské rady se uskuteční v termínu v úterý 1.6.2021 v 15 hod v budově ZŠ 5.
května. Zajistit vhodnou zasedací místnost a přístup do budovy - pí. Rohánková

v Jablonci nad Nisou dne 27.04.2021

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

Petra Matyášová

zapisovatel

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

Jan Polák

ověřovatel zápisu


