
Zápis z veřejné diskuse - NAŠE ŠKOLA 

ze dne 2. 11. 2016 
zahájené v 18:02 hod 
za zřizovatele přítomni: Ivo Kurhajec, Daniel Dvořák, Jiří Bendl 
ostatní zastupitelé: Zdeňka Tomášová, Eva Stanislavová 
za ZŠ a MŠ přítomni: Vladimír Lacina, Markéta Bílková a několik učitelů 
za školskou radu: Ondřej Knebl, Marek Fikrle, Jason Anthony Castleberry 
za SRPŠ: Heda Hovorková, Lenka Čápová 

občanů: cca 35 

zapsala: Jana Langová 

Naplánovaná témata diskuse: 
● dopravní situace u školy 
● prostory pro družinu 
● kapacita jídelny 
● personální zajištění 
● vztahy mezi žáky 

Starosta zahájil veřejnou diskusi, požádal přítomné o případné mírnění emocí a předal slovo 
řediteli ZŠ a MŠ. I ředitel jménem svým a zástupců z řad pedagogického sboru přivítal 
přítomné a vyjádřil naději, že schůzka přispěje k vyjasnění otázek okolo školy. Starosta se 
zeptal přítomných na dotazy. 
Pí Tomášová se zeptala, zda mimo zadaná témata mají občané jiné dotazy. Nikdo se 
nepřihlásil. 

Dopravní situace u školy 
Starosta řekl, že je vydané územní rozhodnutí, pracuje se na stavebním povolení. Jakmile 
bude, začne výběrové řízení na firmu, která stavbu provede. Prodleva vznikla kvůli řešení 
dešťové vody, některým pozemkům a “vyjadřovačkám”. Jednotlivé bytové domy budou 
účastníky řízení. 
Místostarosta řekl, že zatím je pro zvýšení bezpečnosti chodců na silnici červeně 
namalovaný chodník a v u kontejnerů na tříděný odpad jsou umístěny značky pozor děti. Již 
loni byl v ulici umístěn zákaz parkování ve stanovenou dobu, aby byl zachovaný 
obousměrný provoz na komunikaci. Do areálu školy je zákaz vjezdu motorových vozidel. 
pí Hovorková měla dotaz na otevření horní branky. Ředitel odpověděl, že do 8 hod je branka 
otevřená. 
pí Tomášová se zeptala na parkování na červeném pruhu. Místostarosta řekl, že svislé 
dopravní značení má přednost před vodorovným značením. V době, mimo stanovenou dobu 
tam lidé parkovat mohou, aby měli lidé z přilehlých domů, kde parkovat. 
Jeden z přítomných rodičů se zeptal, zda se bude dopr. situace realizovat o prázdninách. 
Starosta odpověděl, že realizace stavebního záměru začne okamžitě po výběrovém řízení, 
odhadovaná cena je 4,5 mil. Ke zdražení by mohlo dojít, kdyby byly požadovány lapoly na 
olejové látky. 
Jeden z rodičů se ptal, zda hrozí zpoždění kvůli archeologickému průzkumu. Starosta řekl, 
že archeologové budou přizváni, ale nepředpokládá delší zdržení.  V ulici Spojovací bylo 
zdržení v řádu jen několika dnů. 



P. Knebl - předseda školské rady doplnil informace k ostatním dvěma vchodům do areálu. 
Iniciovali, aby branka vedoucí do středu školy zůstala otevřená, ale zároveň aby nevjížděla 
auta - ošetřeno značkou zákaz vjezdu kromě rezidentů. Místostarosta řekl, že to řeší. Dále 
pokračoval p. Knebl.  Přístupová část do MŠ byla původně řešena tak, že tam vedl 
zpevněný povrch - nikdo nevěděl, zda je chodník nebo parkovací místo. Nyní tam je chodník 
a zelené patníky. Jako školská rada zastávají model kiss and go (vyložit děti a jet dále, 
neparkovat, necouvat). Do budoucna by bylo dobré průjezd nebo silnici ke škole řešit i z 
druhé strany. Bohužel je tam pozemek v soukromém vlastnictví. 
Paní Ledvinková se zeptala, zda se bude řešit, až po realizaci situace před školou, příjezd z 
druhé strany. Každé ráno mezi 7-8 hodinou a odpoledne kolem 16 hod se tam nedá chodit. 
Bydlí cca 500 m od školky a stejně ráno jezdí autem, protože jít pěšky není bezpečné. 
Starosta řekl, že zatím zůstává u příslibu, nemáme projekt. Po realizaci této úpravy u školy 
uvidíme. Dle projektantů by se situace i tam měla změnit - snížit se množství vozidel. Učitelé 
z MŠ by měli projíždět kolem garáží a mít tam parkovací stání. Snad bude realizováno do 
konce listopadu. Z křižovatky u Skalek mezi mokřadem a školkou je plánována průjezdná 
komunikace, ale v mokřadu je ochranné pásmo. Je možné, že stavebník nezačne stavět, 
protože by musel splnit požadavky ochranného pásma. O zástavbě se hovoří 10 let, plány 
jsou již 7 let. Při první etapě výstavby je předjednáno, že by cesta končila u vjezdu do MŠ. 
Následně propojeno do výstavby V Boleslavce v II. etapě. Není dosud splněno 10% 
zástavby dle I. etapy územního plánu, proto nezačnou další etapy. 
Paní Ledvinková řekla, že má vypozorováno, že v Boleslavce řidiči jedou tou ulicí, kde se 
vyhnou zpomalovacímu prvku. Kiss and go nejde u MŠ - rodiče musí dítě doprovodit až do 
školky, navrhuje příchod do MŠ do 8:15 hod, aby se rozložil provoz. 
Místostarosta - mezi garážemi je soukromý pozemek, ale veřejně přístupný pozemek. 
Majitelé se velmi bránili komunikaci zpřístupnit. Nyní již sjednána dohoda. Komunikace není 
pro velkou zátěž, proto s majiteli garáží dohodli, že mohou cestu používat pro školku, ne pro 
veřejnost. Tím se uvolní místa pro parkování rodičů. 
Paní se zeptala, zda město plánuje přechod v ul. Do Klecánek u odbočky na místě, kde se 
přechází na cestu na náměstí? 
Starosta odpověděl, že se zpracovává projekt na využití průhonu pro suchý poldr na využití 
dešťové vody od NÚDZ, z ul. Topolová a z celé levé strany nad hřbitovem a cestičky a 
výsadbu. Dle prvních návrhů je chodníček v zeleni, vlevo před reklamním poutačem 
odbočka na chodník, aby se nemuselo přes křižovatku. Přecházet se bude ulice zezadu k 
trafostanici před zatáčkou. Vyjdou pohodlně před ul. 1. Máje, kde budou přecházet přes 
silnici, která není hlavní. 
Místostarosta řekl, že se bude zasazovat za cokoli, co zvýší bezpečnost chodců. Řekl, že ne 
všechny námi navrhované změny jsou u dopravní policie průchodné. 

Vztahy mezi žáky 
Starosta uvedl další téma - zda na naší škole je šikana nebo není. Má od rodičů informaci, 
že jedno dítě bylo starším žákem povaleno na zem a kopnuto do břicha. Toto by měli rodiče 
řešit prvotně s učitelkou nebo družinářkou, ale rozhodl se zařadit toto na program jednání, 
aby se situace vyjasnila. 
Pí Čápová upozornila na to, že se děti bojí chodit průchodem mezi paneláky, kde stávají 
starší žáci a mají hloupé řeči.  
Jeden z přítomných otců toto potvrdil z vlastní zkušenosti. Musí žákům cca 7. třídy jasně 
ukázat, že uhýbat budou oni jemu a ne on jim. Mají tam kuřárnu. 
Místostarosta řekl, že se tam zajde podívat a případně požádá obecní policii, aby místo 
navštívila. 



Pí Kuželková - metodik prevence ze školy - řekla, že má porovnání i s jinými školami a v 
naší škole šikana není ve vysoké míře. Všechno, o čem se dozví, řeší s výchovnou 
poradkyní. Věci, o kterých nevědí, nemohou řešit. Špatné je informovat starostu a ne školu. 
Musí komunikovat na správných místech. Kontakt na ni je na webových stránkách.  
Jeden z rodičů chtěl od ředitele informaci, zda na škole šikana je nebo není a jak se 
případná šikana řeší. Žádal informovat o řešení šikany rodiče, aby si byli jisti, že s tím ve 
škole něco dělají. 
Ředitel odpověděl, že první kontakt by měl být s třídní učitelkou. V každém kolektivu jsou 
vztahy různé. I v naší škole jsou konflikty. Měřítkem, co je a co není šikana, je pouze osobní 
pocit, co je příjemné a co ne. Je několik stupňů řešení šikany. 

1) učitelka v hodině, třídní učitel 
2) pohovor se žákem případně za přítomnosti rodičů, metodika prevence a výchovného 

poradce a jeho = zasedání výchovné komise, ze které se pořizuje zápis s opatřeními, 
na kterých se s rodiči dohodli 

3) sociální odbor, policie 
Výstupy z výchovné komise nejsou veřejné. 
Zástupkyně ředitele potvrdila, že se tyto věci dějí i na naší škole. Potvrdila, že šikanu řeší, 
pokud mají důvěryhodné informace. Doporučila zpovídat děti při hře, při společné večeři, víc 
se otevřou. Pokud se jim něco nezdá v pořádku, ať se obrátí na třídní učitelku nebo na ni či 
pí Kuželkovou. 
Jeden z rodičů hovořil o mechanismu hlášení - rodič dostane papír s informacemi, že pokud 
mají pocit, že dítě je obětí šikany, obraťte se na tu a tu osobu….  
Pí Čápová kvůli lepší komunikaci se školou žádala o fotogalerii učitelů na webových 
stránkách, aby věděla, s kým jedná. Zveřejnit i kdo se čím zabývá. Např. v případě šikany se 
obraťte na tu a tu učitelku. Webové stránky jsou nepřehledné, jejich fungování je atypické.  
Na nedostatek informací na webových stránkách, jejich nepřehlednost, zbytečnou reklamu 
… si stěžovali i ostatní rodiče. Dle jejich názoru je třeba investovat do webovek. Jsou to 
první, co rodiče a ostatní, kteří se o školu zajímají, vidí. 
Pí Stanislavová - spolupracuje se školou na Šutce, která měla velké problémy.  Ale nyní 
hodně pokročili. Výchovnou poradkyni zná celá škola díky komunikaci. Pí Stanislavová jim 
na škole každý rok dělá dramatickou výchovu na téma šikany. Komunikace je velmi důležitá, 
přátelské prostředí, řeší se skoro samo.  
Maminka se zeptala, zda se bude pořádat kurz o bezpečnosti na internetu, který loni škola 
pořádala, ale přednáška byla zrušená.  
Zástupkyně odpověděla, že zrušená byla z důvodu nemoci lektora, na nový termín se nikdo 
nepřihlásil. I na první termín bylo cca 7 rodičů. 
Maminka řekla, že měla o kurz zájem a o náhradním termínu se nedozvěděla.  
Jeden z přítomných rodičů - o kurzu nevěděl, každý den nekouká na stránky školy, lépe 
informovat rodiče.  
Paní z přítomných rodičů řekla, že o kurzu i o jeho náhradním termínu věděla i ze žákovské 
knížky. 
Pí Hovorková navrhla lépe prodat informace, nasdílet je. Může to být součástí preventivního 
programu. Na webových stránkách zveřejnit návodnou sekci k šikaně. 
Metodička prevence informovala, že 2x do roka probíhá preventivní program, je zveřejněno 
ve výroční zprávě. Ve škole není lektor, který vzdělává rodiče, město by mohlo iniciovat 
vzdělávání pro rodiče. Přehazovat vše na školu není úplně fér. 
Pí Tomášová se zeptala, jak se vzdělávají všichni pedagogové v rozpoznání šikany. Před 
2-3 roky se řešila šikana ve 2. třídě a třídní reagovala bohužel tak, že celou věc rozvířila. 
Letošní výroční zpráva ještě není zveřejněna, a v předchozích letech byla na školení jedna 
učitelka, předtím nikdo. 



Ředitel odpověděl, že semináře nepořádají každý rok pro všechny učitele, jsou i jiná témata, 
ve kterých se pedagogové musí vzdělávat. Nyní je to inkluze. 
Místostarosta řekl, že přednášku na téma šikana a další patologické jevy ohrožující naši 
mládež by nebyl problém zorganizovat a financovat. 
Ředitel může lektora oslovit, pokud má volný termín a konat by se mohla v aule. 

Kapacita jídelny 
Starosta řekl, že novému vedení ŠJ se podařilo, že téměř všichni žáci chodí na oběd. 
Kapacita jídelny je asi 85 míst. Dokončuje se studie na rozšíření kapacity jídelny, protože 
nyní se v jídelně tvoří fronty. Po dokončení bude studie prezentována veřejnosti. 
Pí Čápová za SRPŠ řekla, že má od rodičů informace, že kvalita jídla se opět zhoršila, v 
kaši o bramboru nezavadí. Ptala se, jestli se znovu nevaří z polotovarů. 
Pí Bílková odpověděla, že mají v kuchyni vlastní škrabku a super robota, který kaši vyšlehá 
do pěny. Instantní kaše nevaří. Může doložit i dodacími listy. 
Pí Jánská se zeptala, zda by se nemohlo jinak vyřešit, aby nestály děti dvě fronty - na 
polévku a na druhé jídlo. Nelíbí se jí, že děti jsou nuceny do dojídání. V případě, že si 
zapomenou čip, musí počkat, jak to dopadne, jestli na ně oběd zůstane.  
Pí Bílková uvedla příklad, kdy jedou 1. třídy na výlet = 40 dětí nemá čip a musí řešit 
půjčování čipu a ne se věnovat jídelně. Je to i z výchovného hlediska, aby si na to děti dbaly. 
Pokud někdy dítě čip zapomene, není problém, podívá se, jaký mají objednaný oběd a půjčí 
mu čip. Ale některé děti chodí bez čipu opakovaně a dokonce čipy naschvál nechávají v 
šatně. 
Jedna z rodičů se zeptala, zda je možnost kontaktovat rodiče, že opakovaně je dítě bez 
čipu. 
Ředitel odpověděl, že to pí vedoucí dělá. 
Na dotaz ohledně tvoření front dopověděl ředitel - zabývají se tím permanentně. 
Organizačně je to čím dál větší problém. Družinové děti nechodí do jídelny najednou, aby se 
rozprostřely mezi zvonění. 
Učitelka odpověděla, že malé dětí končící po 4. vyučovací hodině, nestojí frontu na polévku.  
Učitelky jim polévku nalévají a stojí frontu jen na 2. jídlo.  Na polévku starší děti frontu 
nestojí vůbec. Neberou si ji. Kdo ji chce, jde si pro ni rovnou.  
Zástupkyně dodala, že některé děti řeší situaci tak, že pro polévku si dojdou až po druhém 
jídle, pokud mají ještě hlad. 
Od rodičů vzešel návrh, aby si děti braly polévku i hlavní chod najednou, jako na jiných 
školách. 
Zástupkyně řekla, že nejsou prostory, aby si mohly děti nabrat polévku a druhé jídlo 
zároveň. Jídelna není pro počet 450 žáků, kteří nyní na škole jsou. Rodiče si mohou s dětmi 
promluvit. Zda budou stát frontu na polévku nebo jim budou tolerovat, že si ji nevezmou. 
Pokud děti nechtějí stát fronty, mohou mít připravené jídlo doma a ohřát si ho. Bohužel bez 
front to nyní nejde.  
Pí Bílková apeluje na provoz bez táců. Malé děti s nandanými těžkými tácy s horkou 
polévkou a malým prostorem v jídelně znamenají riziko úrazu a tácy zaberou více místa na 
stolech. 
Jeden z přítomných rodičů chtěl znát horizont, do kdy se bude změna realizovat. 
Pí Ledvinková řekla, že již v roce 2012 bylo ve studii zveřejněno, v čem nebude škola 
kapacitně stačit a řeší se situace až nyní. Již nyní je omezený provoz družiny. 
Starosta odpověděl, že provoz družiny omezený není. Naopak. Její kapacita je rozšířena, 
schválil se potřebný počet žáků. Kapacita jídelny je stejná od její výstavby v 70. letech. Nyní 
máme dokončenou studii, bude řešena PD. Kapacitu jídelny šlo v době, jak říkala paní 



Ledvinková, řešit ve stolech nebo v pevných lavicích. Z ekonomických a prostorových 
důvodů se řešilo stoly. 
P. Castleberry se zeptal v jaké fázi je studie. 
Odpověděl starosta. Studii připomínkovala stavební komise. Dokončení se předpokládá za 
cca 1-2 měsíce. Od září rozšíření kapacity určitě nebude. Ve školním roce 2018-2019 už 
ano. 
Jeden z přítomných rodičů se zeptal, zda se budou učitelé stravovat zvlášť. Starosta je proti. 
Předseda školské rady p. Knebl shrnul, že kapacita školní jídelny je nedostatečná a je 
priorita ji řešit dřív než ostatní části studie. 
Jedna z přítomných matek se zeptala, zda jídelna nezkolabuje již v září. Starosta odpověděl, 
že ne, protože stejná kapacita byla již před několika lety. 
Jeden z přítomných rodičů se zeptal, zda mezitím neuvažovali o rychlejší variantě - o 
přístavbě jídelny z kontejnerů. Starosta odpověděl, že o této variantě neuvažovali. Máme 
určitý plán. Stavba bude moci probíhat i za provozu.  
Z řad rodičů zazněly návrhy: 

• rozdělit začátek vyučování na 1. stupni od 8 a od 9 hod. 
• dovoz jídel v plastových zavařených nádobách nejmenším do tříd.  

Odpověď - s malými dětmi není problém, jedí nejdříve. Nejvíce dětí je po 5. vyučovací 
hodině a později. 
Ředitel - technicky by dovoz do tříd asi šel, ale nyní nemůže říct, zda z hlediska 
hygienického by mohl nastat problém.  
Zástupkyně řekla, že se snaží naučit děti kulturu stolování a jídlo z plastu tomu neodpovídá. 
P. Knebl má informace, že po každém výdeji jídel, zůstávají nevyzvednuté desítky porcí. 
Pí Bílková řekla, že to není každý den. Záleží na konkrétním jídle. Když jsou buchtičky, 
řízek, špagety apod., zbývá cca 10 porcí - zapomenou si odhlásit oběd, někdo se nedostaví. 
Když je luštěninový karbanátek, je nevyzvednuto i 40 jídel. Rodiče nebo děti si nemění 
objednávky a pak jídlo nechtějí. Nebo jim rodiče objednají zdravé jídlo a děti ho nechtějí. 
Pí Tomášová se vrátila ke kvalitě jídla. Jaké jsou možnosti kontroly kvality ze strany rodičů a 
zřizovatele? 
Místostarosta řekl, že jídla ze školní jídelny odebírají někteří zaměstnanci městského úřadu.  
Pí Tomášová se zeptala, zda je možnost kontroly ze strany rodičů. 
Starosta řekl, že není. Lze pozvat hygienickou stanici. Co chutná jednomu, nemusí chutnat 
druhému. 
Ředitel řekl, že kontroly dělá i on. Má přehled, z čeho se vaří, polotovarů se používá 
minimum. Jestli je jednou jídlo méně chutné, stane se. Neexistuje kuchařka, která by se 
nikdy nespletla. Každý dochucuje jinak.  
Místostarosta upozornil na to, že jídelna musí splnit spotřební koš. Děti mají možnost si jídlo 
zvolit. Je obdivuhodné, že za stanovenou cenu uvaří dobré jídlo. 
Pí Bílková nabídla rodičům degustační porci. Odebere vzorek a rodiče mohou ochutnat.  
Rodiče jí mohou zatelefonovat nebo napsat e-mail, pokud se jim něco nezdá být s jídlem v 
pořádku. Rodiče řekli, že tuto informace by bylo dobré zveřejnit na internetu. 
Zástupkyně doplnila, že v předchozích 2 letech ve dni otevřených dveří měli rodiče možnost 
ochutnat, co se vaří. 1. rok využili 4 rodiče, 2. rok 12 rodičů. Pro děti se méně solí a koření.  
Pí Bílková pozvala rodiče na letošní den otevřených dveří. 
Pí učitelka Knorová se za pedagogický sbor přimlouvá za odhlučnění jídelny - podlaha. 

Nepořádek v areálu školy 
Starosta řekl, že je nepořádek v areálu školy. Chce, aby škola nutila děti vysbírat nepořádek. 
Ředitel nechce, protože rodiče si to nepřejí – je to nehygienické. 



Paní učitelka se zeptala, zda je nepořádek ráno nebo odpoledne. Areál je volně přístupný i 
mimo vyučování. Zažila několikrát, že cizí lidé v areálu dělali velký nepořádek. 
Místostarosta řekl, že nyní je to dáno tím, že sportoviště musí zůstat veřejně přístupné. Za 
tím účelem bylo stavěné. Situace se změní. Bude řešeno novým přístupem do školy, kdy 
vznikne zvláštní vchod na sportoviště a bude se moci areál školy po vyučování zamykat. 
Učitelka by nesouhlasila s tím, aby děti sbíraly nepořádek po cizích lidech. Jak rodiče budou 
vědět, že je to nepořádek po jejich dětech.  
Místostarosta řekl, že na hřišti na sídlišti je často vidět, co měly děti k obědu - banán, 
pomeranč… 
P. Brázda navrhl dobrovolnictví - místo vyučování úklid areálu. 
Ředitel odpověděl, že touto formou situaci řešit nelze. Musí dodržet množství hodin 
stanovené zákonem. 
Pí Stanislavová hovořila o akci Ukliďme si Česko. Mohla by být akce Ukliďme si školu. 
Přístup: je to naše prostředí a ne, že nebudeme uklízet po cizích. Sama chodí po háji a sbírá 
odpadky. 
Pí Tomášová řekla, že na úklid mohou používat rukavice k tomu určené.  
Pí Otýpková navrhla, aby v rámci výuky byla stanovená 1x v týdnu 1 třída, která by uklidila 
za půl hodiny areál školy. Příště si třeba rozmyslí odhazovat odpadky na zem. 
Brázda řekl, že neví, zda má škola zákonnou povinnost pouze k výuce nebo i výchově. Úklid 
školy by byl výchova. Ocenit dobrovolnictví. 

Kapacita školní družiny a personální zajištění  
Paní z přítomných rodičů se zeptala na kapacitu sociálek, kapacita školy, kolik bude příští 
rok 1. tříd a kolik v nich bude dětí. Nebude 32, 33 dětí ve třídě? 
Ředitel odpověděl, že přes 30 dětí v 1. třídách určitě nebude. 1. třídy budou 3, možná 4, ale 
to je malá pravděpodobnost.  
Paní z přítomných rodičů měla informaci, že děti stojí frontu na sociálky. Stává se, že si děti 
nestíhají dojít a pak se uvolňují z vyučování. 
Starosta odpověděl, že počet sociálních zařízení vyhovuje normám. Co nevyhovuje, že se 
udělaly třetí přístavby a děti musí chodit o dvě patra níž. Studie to řeší. Nechali jsme 
zpracovat demografickou studii, ale nenaplňuje se, nestaví se tolik, jak se předpokládalo. 
Letos se měly zřizovat čtyři 1. třídy, je 24 dětí. 
Ředitel řekl, že mají velký problém s tím, že rodiče přihlašují děti na více škol, ale 
nenastoupí a škole to neoznámí. Ve škole se to nedozvědí, zjistí to až v září, kdy už s dětmi 
počítá a má učitele…. 
Paní z přítomných rodičů se zeptala na kapacitu družiny. 
Odpověděl ředitel školy. Kapacita družiny navýšena na 224 dětí - 8 oddělení, dostačující 
kapacita pro první tři ročníky. Družina se dělí i o kmenové učebny 1. stupně, což není ideální 
stav. 
Pí Vichová se zeptala, jaké budou počty žáků. 
Ředitel řekl, že během 3-4 let by se ze 450 měla dostat na 600-650 žáků. 
Starosta řekl, že se na to škola připravuje. Řeší se studie. Budeme potřebovat 6 tříd, 
sociální zařízení, jídelnu. Měly by se propojit stávající krčky, před jeden z pavilonů by se měl 
udělat přístavek, kam by se pravděpodobně přesunula sborovna a vedení školy. V pavilonu 
E by mohla být družina.  
P. Brázda řekl, že s nárůstem počtu dětí souvisí i nárůst počtu učitelů. Co může škola a 
město udělat pro to, aby škola byla atraktivní pro nové učitele? Aby nebyl problém získat 
nové kvalitní učitele, aby se nesháněli na poslední chvíli? 
Ředitel řekl, že stejný problém je i v okolí. Je nedostatek zaměstnanců.  



P. Brázda že je čas se nějak odlišovat, aby škola měla dobré jméno, aby byl učitelský sbor 
spokojený a šířil dál dobré jméno. Kvalita vzdělání závisí na kvalitě učitelů. Na konci 
prázdnin slyšel hlášení z rozhlasu, že škola přijme učitele. Řekl si, že takto na poslední 
chvíli, že už ho škola asi nenajde. 
Ředitel řekl, že to nebylo na poslední chvíli. Učitele měli, ale 14 dní před začátkem roku 
učitel oznámil, že nastupuje jinde mimo školství na lépe placené místo. Proto škola hledala 
učitele. 
Rodiče - jaká je vize školy? Kam se chtějí směřovat?  
Ředitel řekl, že cílem školy je být školou pro všechny. Jsme v Klecanech jediná škola, která 
musí obsáhnout potřeby všech dětí, které do školy chodí. Je to i ve školním vzdělávacím 
programu. 
P. Brázdovi se to zdálo vágní. 
Pí Hovorková navrhla cíl školy zveřejnit na internetových stránkách, např. jsme škola, 
která ..., místo nynější reklamy.  
Jedna z přítomných rodičů pochválila, že se webové stránky MŠ zlepšily. Dříve na nich 
nebylo nic. Webové stránky jsou výkladní skříň jakékoli instituce. Nyní nemá představu, jaká 
škola je, jak to na ni funguje. Chystá se na den otevřených dveří. 
Pí Hovorková navrhla zjistit důvody, proč učitelé na školu nechtějí. Nízké platy, učí se podle 
Frause - položit si otázku: Je to pravda nebo ne? Ptala se, v čem mohou škole pomoci, aby 
byla škola zajímavá. Spousta rodičů pracuje v byznysu a mohla by škole pomoci. Důležité je 
vědět kam škola směřuje. Již dříve se ptala, zda by mohla být ZŠ fakultní školou a ředitel 
řekl, že to nejde. Chce, aby její děti chodily do školy v Klecanech a aby na to byla hrdá. 
P. Brázda řekl, že hodně rodičů řešilo, do které školy půjde dítě po školce, aby to pro něj 
bylo to nejlepší. Docházeli ke kompromisům, protože věděli, že klecanská škola nemá vizi. 
Nalákat mladé učitele. 
Pí Kuželková - výchovná poradkyně - jako nově přistěhovanou ji nejvíc mrzelo, když byla na 
dni otevřených dětí, že se o škole špatně mluví. Přestaňte o škole špatně mluvit, tím by se 
mělo začít. 
Starosta - jaká by tedy škola měla být? Školství je v naší republice státní. Nedokáže si 
představit podporu, nástupní příspěvek 30 tisíc, vezmou odměnu 30 tis a odejdou. 
Komunikace mezi školou a rodiči je důležitá, ale nefunguje. Vidí, že na akcích školy je 
minimální účast, na třídních schůzkách je na 2. stupni jen ⅓ rodičů, na 1. stupni ⅔ rodičů 
Matka prvňáčka řekla, že prvňáčci s rodiči byli na adaptačním víkendovém pobytu, na třídní 
schůzky chodí 95% rodičů. Nyní mají bezvadný kolektiv, znají se i rodiče. V jiných třídách to 
není. Chybí ji koncept. Ve všech třídách ve Zdibech se jede společný program. Garantovat, 
že každá třída bude absolvovat stejné věci.  
Jedna z přítomných rodičů řekla, že rozdíly jsou i mezi dětmi ve třídách MŠ. V jedné třídě 
děti postavily loď a cestují kolem světa a v jiné třídě děti vybarvují omalovánky. Nechápe, 
proč je ZŠ a MŠ v jednom, proč se nerozdělí. Nestálo by za to, rozdělit ZŠ a MŠ? - otázka 
pro zřizovatele. 
Starosta řekl, že v Líbeznicích je 900 dětí a mají také 1 ředitele. Připustil, že škola nemá 
perfektně zpracovanou vizi na webových stránkách, ale rozhodně má kvalitní personál.  
Pí Tomášová řekla, že bychom se měli zamyslet nad tím, že v Klecanech bydlí učitelky a 
neučí tu. Co je k tomu vede? 
Pí učitelka Knorová řekla, že není jednoduché učit tu a zároveň bydlet, odráží se to i v 
soukromém životě. Ztrácí soukromí. Nelíbí se jí představa, že by její foto bylo na webových 
stránkách. 
Ředitel se vrátil k vizi. Snaží se vést školu k tomu, aby děti byly dostatečně jazykově 
vzdělané, aby jazyky využily i dál, přestože se nedeklarují jako jazyková škola. Mají rodilou 
mluvčí. Škola má dobré technické vybavení. Ne všechny děti jsou schopné toto zvládat.  



Jedna z přítomných rodičů, která má dítě na 1. stupni, se zeptala, zda jsou ve škole 
výměnné pobyty. Neteř na jiné škole byla v 8. a 9. třídě na výměnných pobytech. 
Ředitel odpověděl, že ano. Naráží to na finanční možnosti rodičů. Většina akcí nejen 
výměnný pobyt, je finančně náročná pro rodiče. Dříve byl větší problém, nyní se daří počet 
dětí na lyžařských kurzech, školách v přírodě apod. naplnit. 
Pí Tomášová se zeptala  proč se nevyučuje  AJ od 1. třídy.  
Ředitel odpověděl, že určité procento dětí má problém i s češtinou. 
Pí Tomášová řekla, že ve většině škol, se kterými se setkala, AJ mají formou pobytu v 
anglickém prostředí, formou zábavy, ne číst a psát. 
Ředitel odpověděl, že organizují jazykový kroužek angličtiny. 
Rodiče se k němu vyjádřili, že byl velmi špatný, proto tam děti příští rok neposlali. Byla to 
ztráta času. 
Ředitel řekl, že s tím lektorem již nespolupracují. 
Pí Hovorková navázala na finanční možnosti. Navrhla centrální nakupování, kdy by 
nemusely být lyžařské kurzy tak drahé. Hlídat kvalitu a poměr cenu - výkon. Kvalita kroužku 
angličtiny ovlivnila jméno školy. 
Informaci o tom, že kroužek AJ vede někdo jiný, otec nedostal, ocenil by ji. Na SRPŠ se 
opakovaně ptal, co učitelé od rodičů potřebují. Naposledy dostal odpověď, že se zeptá 
kolegů. 
Pí Otýpková se zeptala, jak škola zajistí personálně, aby se neopakovala stejná situace jako 
letos, kdy došlo ke sloučení 6. tříd. V tom případě by dítě okamžitě vzala a dala jinam.  
Ředitel odpověděl, že na toto se nyní s určitostí odpovědět nedá. Neví, do jaké míry bude 
potřeba doplnit pedagogický sbor na 2. stupni.  
Pí Otýpková řekla, že se jejímu dítěti sloučila angličtina. Když se již dříve ptala ředitele, zda 
je to dočasné řešení, ředitel odpověděl, že se to letos řešit nebude. Jedna z rodičů řekla, že 
škola neumí pracovat se slabšími žáky. Co škola dělá pro to, aby učitelé uměli pracovat s 
dětmi s individuálním plánem? 
Jedna z rodičů se zeptala, zda existuje možnost sponzorovat plat asistentů. 
Ředitel řekl, že toto téma již probírali na SRPŠ i školské radě. Přímo na účet školy 
sponzorovat asistenta nelze. Jediná cesta, na kterou přišli, že by asi šlo prostředky darovat 
zřizovateli, který by pomoc účelově převedl na provozní účet školy. 
Pí Otýpková řekla, že loni zjišťovala, kolik by stál plat asistenta. Na 2 hodiny denně by jeho 
plat byl cca 10 tisíc za měsíc. Přestože přinesla posudek z poradny, škola o asistenta 
nepožádala a zdůvodnila to způsobem pro ni neadekvátním.  
Pí Kuželková - metodik prevence - řekla, že na škole jsou děti s individuálním vzdělávacím 
plánem i s plánem podpory. Vše funguje. O tomto ojedinělém případu nic neví.  
Pí Otýpková položila spoustu otázek: Co se může za ¾ roku stát? Má již nyní shánět jinou 
školu pro své druhé dítě?  Proč nehledají angličtináře i v průběhu roku? Proč i v průběhu 
roku nejsou zase 4 skupiny AJ? Jak se to bude řešit? Jak a kdy budou shánět učitele? Jak je 
namotivují? 
Odpověděl ředitel, že učitele budou shánět od prosince. 
Pí Otýpková se zeptala, proč je neshánějí již nyní. 
Zástupkyně odpověděla, že učitel, který má již nějakou smlouvu, teď učí. Kvalitní učitel 
neodejde v průběhu školního roku jinam.  
Starosta poděkoval za podněty. Zazněly zde zajímavé věci. Starosta popřál všem příjemný 
zbytek večera. 
Pí Tomášová řekla, že v malé zasedací místnosti připravili tabuli s tématy, která zde zazněla 
a požádala rodiče, aby k tématu, který budou chtít i nadále řešit připevnili barevné papírky. 



Konec ve 20:38 hod 

  


