Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76,
příspěvková organizace, ze dne 1.6.2021 v 15 hodin v budově školy
Přítomni:
Petra Matyášová
Jolana Stejskalová
Marie Fléglová
Hosté
Michaela Hanyšová
Milan Fric
Mgr. David Mánek
Ing. Petr Roubíček
Omluvena:
Petra Roubíčková Kašpárková
Jan Polák
Šárka Rohánková
Jednání svolala: Petra Matyášová
Zapisovatel: Petra Matyášová
Ověřovatel zápisu: Jolana Stejskalová

Program jednání:
1) úkoly z minulého jednání:
- Zjistit, kolik je přijato žáků v Montessori vzdělávání z obcí mimo Jablonec n/Nisou pí. Hanyšová/p. Fric
Odpověď: Přijato celkem 13 žáků (z toho 8 z Jablonce nad Nisou a 5 mimo Jablonce nad
Nisou)
-

Zjistit, kolik žáků z JBC bylo odmítnuto za posledních x let kvůli nedostatečné
kapacitě do Montessori vzdělávání. - pí. Hanyšová/p. Fric
Odpověď: Tyto informace nemá paní ředitelka k dispozici. Víme jen, že z celkového počtu
102 dětí; je 63 z Jablonce nad Nisou a 39 mimo Jablonec nad Nisou.
-

Vypracovat projekt pro rozšíření Montessori do suterénu a plán investic - pí.
Hanyšová/p. Fric
Odpověď: Paní ředitelka čekala na potvrzení finální varianty ze strany Montessori. Nyní
odsouhlaseno p. Fricem a p. Mánek přislíbil zajištění techniků (v týdnu po 7.6. 2021) správy
budov k šetření ohledně rekonstrukce. Budou následovat kroky k rekonstrukci suterénu,
případně příprava projektové dokumentace v závislosti na stavu budovy.
Časový odhad zahájení používání suterénu pro účely Montessori: extrémní varianta 9/2021;
střední varianta od 2/2022; max. varianta od 9/2022.
Paní Hanyšová zmínila, že Montessori mohou používat odborné učebny, které má ZŠ 5.
května k dispozici, samozřejmě s ohledem na rozvrh hodin.

-

Žádost o passport na objekt v ul. Dubová, Kokonín - jehož výsledek budeme znát do
konce května - p. Roubíček
Odpověď: Pan Roubíček pošle výslednou zprávu do emailu, výsledek je ale negativní.
-

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
Odpověď: Paní ředitelka poskytne tyto informace a budou do zápisu doplněny.
● Předpokládaný nárůst žáků může být řešen využitím prostor v přízemí na školní
družinu. V této chvíli záleží, zda tyto prostory půjdou upravit a budou odpovídat
hygienickým normám.
● V případě, že prostory nebude možné využít, bude muset dojít k omezení přijímání
žáků.
-

Jaký bude vývoj rozdílu v počtech žáků, pokud se přestanou přijímat přespolní? jednotlivě po letech do roku 2025. - pí. Hanyšová
Odpověď: Paní ředitelka poskytne tyto informace a budou do zápisu doplněny.
● V průměru přichází do školy cca 8 žáků na ročník z Jablonce nad Nisou. Tento počet
žáků může být řešen pouze jedním trojročím 3x8 žáků = 24 žáků na třídu.
2) Řešení osamostatnění školy
●

Varianta státní Montessori školy zřízené Městem, která je preferovaná u učitelů ZŠ
Montessori a rodičů žáků - nemá zatím podporu vzhledem k počtu žáků z Jablonce
nad Nisou a personální situaci Montessori ZŠ. Pan Fric je v jednání s paní Vlastou
Hilebrandovou a snaží se najít cestu v návaznost MŠ a ZŠ Montessori, tak aby obě
instituce dokázaly uspokojit poptávku rodičů po alternativní formě vzdělávání Montessori. Přehled státních (ale i soukromých) Montessori ZŠ naleznete v tomto
přehledu: https://www.montessoricr.cz/skoly-a-skolky/mapa-a-vizitky

●

Varianta soukromé školy zřízené Spolkem je pro Město varianta kompromisního
řešení. Město by mohlo hradit provozní náklady školy a jelikož Město nemá s velkou
jistotou ani vhodné prostory pro novou školu je možná podpora při úpravě nějakého
soukromého objektu. Mzdové náklady učitelů by byly v kompetenci Spolku v
součinnosti k krajským úřadem. Tato varianta není v souladu s představami zástupců
učitelů, ani rodičů dětí navštěvující tuto školu.

3) Vytipování vhodné budovy ze strany Města
Pan Roubíček k tomu, aby hledal další budovu pro ZŠ Montessori potřebuje jasné zadání ze
ZŠ 5. Května na velikost objektu.
4) Personální situace školy
Paní ředitelka vysvětlovala důvody personální situace a aktuálně má za úkol zpracovat pro
zřizovatele koncepci aktuálního vývoje personálního obsazení Montessori školy. V případě,
že 1.9. 2021 by paní ředitelka neměla učitele pro 1. trojročí ZŠ Montessori, tak by se o děti
postarala tak, že by je začlenila do běžné ZŠ. Věří však, že za pomocí tipů od učitelů ZŠ
Montessori nalezne brzy vhodné kandidáty, poptávka po učitelích je již veřejně vystavena.

5) Ostatní
Paní Stejskalová uvedla, že varianta soukromé ZŠ Montessori vedená Spolkem ji dává po
všech stránkách největší smysl.
Představení situace ohledně výpočtu úvazků školy přednesl p. Fric na základě poptávky
člena ŠR Jana Poláka. Výsledky p. Frice jsou podloženy stejnými údaji ze strany Kraje. P.
Mánek argumentoval různými úhly pohledu na dané výpočty. Aktuálně si. p. Mánek nechává
úvazky přepočítávat.
Dne 17.6.2021 proběhne jednání Rady Města, na kterém se bude situace ohledně dalšího
vývoje ZŠ Montessori projednávat. Zpracovává se celá historie této školy a podklady z
různých zdrojů pro objasnění celkové situace.
Dne 21.6.2021 stále nejsou kompletní informace z těchto úkolů:
● Zaslání výsledku žádosti o passport na objekt v ul. Dubová, Kokonín - p. Roubíček
● Zaslání zprávy - 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
● Zaslání zprávy - Jaký bude vývoj rozdílu v počtech žáků, pokud se přestanou přijímat
přespolní? - jednotlivě po letech do roku 2025. - pí. Hanyšová
● Zaslání zprávy o koncepci školy, kterou paní Hanyšová předkládala při obhajování
své pozice ředitelky ZŠ u zástupců Města.- pí. Hanyšová

v Jablonci nad Nisou dne 4. 6.2021

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

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

Petra Matyášová

Jolana Stejskalová

zapisovatel

ověřovatel zápisu

