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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 13. 6. 2022 

Jednání proběhlo od 14:30 do 15:35 v budově ZŠ 

Přítomní členové: Kateřina Severová, Jan Binek 

Hosté: Petra Štěpková (ředitelka ZŠ), František Poláček (starosta), Michaela Simandlová 
(vedoucí učitelka MŠ), Kateřina Hladká (zástupce rodičů iniciujících petici). 

 

Program: 

1. Petice proti odchodu paní učitelky Dokoupilové z MŠ Žatčany 

2. Fungování mateřské školy 

3. Fungování základní školy 

4. Rozšíření základní školy 

 

1. PETICE PROTI ODCHODU PANÍ UČITELKY DOKOUPILOVÉ Z MŠ ŽATČANY 

Skupina rodičů dětí z MŠ zorganizovala petici proti odchodu paní učitelky Dokoupilové z MŠ 
Žatčany. V textu petice zdůrazňují její nadprůměrné pedagogické schopnosti a oceňují její 
přístup k dětem. Žádají, aby díky tomu mohla paní učitelka zůstat v mateřské škole pracovat, 
i když nemá ukončené požadované vzdělání. Petici podepsalo 74 osob. Petici za rodiče 
organizující petici představila Kateřina Hladká. 

Paní ředitelka konstatovala, že paní učitelce Dokoupilové chybí pedagogické vzdělání. Dle 
zákona musí hledat pedagoga s odpovídajícím vzděláním. Uvedla, že paní učitelce nabídne pozici 
školní asistentky, aby mohla zůstat. Podmínkou pro tuto pozici je kurz (cca v rozsahu 80 hodin 
výuky). 

 

2. FUNGOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Vedoucí učitelka MŠ vede porady, provádí hospitace a zpracovává hodnocení pedagogických 
pracovníků MŠ. Zásadní kroky rozhoduje ředitelka školy. 

Ze současných pedagogů bude jedna učitelka končit pracovní poměr. Na vypsaný inzerát se 
přihlásilo více než 5 zájemců. 

V modulární budově MŠ je v létě značné teplo (v zimě to s podlahovým topením jde). Projekt na 
zateplení stěn i střechy je na stavebním úřadě. Výzva na zateplení je průběžná a o dotaci lze 
zažádat kdykoliv. 

 

3. FUNGOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Nové učitele do ZŠ na vypsané pozice se dosud nepodařilo zajistit. Ve škole bylo několik zájemců 
o práci pedagoga. Všichni se ale ještě rozmýšlí. Některé zájemkyně končí studium až v říjnu. Pro 
mnohé jsou již Žatčany daleko od Brna. 

Otázka motivace je začínajících učitelů. Spousta z nich se zalekne malotřídky. Mohlo by je 
zaujmout, že mohou promluvit do chodu školy. 

V základní škole mají pedagogické vzdělání všichni pedagogové. Pokud někdo nemá aprobaci na 
1. stupeň ZŠ, tak si ji doplňuje. 
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Rozdělení tříd ve školním roce 2022/2023: 1. ročník bude ve třídě vpravo, 2. a 3. ročník budou 
ve třídě vlevo, 4. a 5. ročník budou v malé třídě do dvora. 

Do 1. třídy nastoupí 17 dětí, z toho bude jedna ukrajinská žákyně. 

 

4. ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Realizace zpracovaného projektu nástavby ZŠ (2. patro) byla z finančních důvodů odložena. Pokud 
by se zpracovával projekt na přístavbu školy do dvora, tak by se muselo zrušit stávající stavební 
povolení na nástavbu. Proveditelnou variantou by mohlo být úspornější řešení nástavby (pouze na 
půdorysu stávající budovy s jiným technickým řešením). Jednou z možností by mohla být 
i montovaná nástavba, kterou by bylo možné zvládnout o prázdninách. Strop pro nástavbu by se dal 
připravit ještě, než by se odstraňovala střecha. Náhradní dočasnou ZŠ v pronajatých modulech by 
zase musela schvalovat hygiena. 

Jídelna ZŠ v budově MŠ je dle povolení hygieny skutečně pouze pro 15 dětí. Možností by mohlo být 
přemístění jídelny ZŠ do vestibulu MŠ. V MŠ Telnice to tak mají řešeno. Hlavním problémem je, že 
rodiče, kteří si jdou vyzvednout dítě z MŠ již po obědě, nemohou chodit přes jídelnu. To lze řešit buď 
oddělením průchodu, nebo časovým posunem využívání vestibulu jako jídelny.  

 

Příští školská rada se uskuteční na přelomu září a října 2022. 

 

 

Zapsal Jan Binek, 21. 5. 2022 


