
Zápis ze setkání zástupců školy - Základní škola a mateřská škola,
Březina 50, zástupců zřizovatele – Obec Březina a rodičů dětí 

Datum: 25. březen 2019

Přítomni: ZŠ a MŠ Březina - Mgr. Jaroslav Wutka, ředitel školy, Mgr. Lada Boháčková
Školská rada - Mgr. Věra Idrná, Mgr. Petra Holcová, MVDr. Petra Vasilová 
Obec Březina – Mgr. Martin Habáň, starosta obce
Rodiče dětí ze ZŠ a MŠ v obci Březina

Průběh jednání 

Starosta obce přivítal občany, zástupce školské rady a školy, představil pravidla tohoto 
jednání a diskuse. Následně byla zahájena debata.

Bezpečnost ve škole
Daniela Švandová: Jaké je řešení bezpečnosti na naší škole při příchodu do školy a v průběhu

vyučování  a  při  odpolední  družině,  kdy  se  kde  zamyká?   Jaké  jsou  zkušenosti
přítomných například z jiných škol? Jak fungují dozory o přestávkách na chodbě? Dle
informací dětí, dozory na chodbě o přestávkách nejsou.

Jaroslav Wutka: Uvedl, že na začátku, když nastupoval do pozice ředitele školy, bylo ve škole
přes  den  zcela  otevřeno,  bezpečnostní  otázka  se  tolik  neřešila.  Nyní  fungují
standardní  opatření  jako  v jiných  školách  –  dveře  do  školy  nejso  přes  den běžně
otevřeny, škola je uzamčená pro vstup zvenčí a kdo do školy potřebuje, je obsloužen
videozvonkem. Od 7:30 do 8:00 dole na chodbě paní Kosíková vykonává dohled, v
8:00 se škola zamyká, dále už vstup jen přes videozvonek. Pokud při odchodu někdo
nedovře dveře, může zůstat pootevřeno, to samozřejmě nedokážeme zajistit zcela na
100%, ale protože se o problému ví, pobývá tam dopoledne opět paní Kosíková a při
nedovření,  když jde někdo ven douzavírá dveře.  Když je školka venku na zahradě,
uzavírá se brána na školní dvůr. Dveře do školy jsou vybaveny „panic systémem“ –
musí  zůstat  otevřené  pro  bezpečné  a  rychlé  opuštění  školy.  Panic  systém  občas
bohužel nedovře a nezaklapne. Stále se to ale kontroluje.
Dohledy učitelů na chodbě fungují i na naší škole, v ředitelně je rozpis, kdy má kdo
dohled.

Martin Habáň: Potvrzuje nutnost panic systému na škole. Podotýká, že kdykoliv vstupuje do
školy on, je zamčeno a on zvoní. Potvrzuje problém s nedovíráním a nezaklapnutím
dveří, potvrzuje, že se to průběžně řeší a že to firma pravidelně servisuje. Starosta
přibližuje systém ve Křtinách a v Řícmanicích, kde je způsob zabezpečení školy stejný.
Podotýká, že nelze děti neustále hlídat, že musí být část odpovědnosti i na dětech.

Lada  Boháčková:  Konstatuje,  že  pokud  současný  systém  ráno  při  docházení  do  školy  je
nedostatečný,  je  jedinou  možností  zkrátit  dobu,  kdy  lze  předat  dítě  ve  škole  na
například 7:45 až 8:00 a děti předávat přímo učitelům.

Petra Holcová: Potvrzuje zkušenost z Německa, že tam se ve školách čeká ráno před školou a
za 5 min 8:00 se otevírá škola a děti špalírem vstupují do školy a některé kolikrát ani
nestihnou převlečení a přezutí a sedí celý den v botách ve škole. Zkušenost podává
jako příklad, kam až to může dojít.



Pan Zelinka: Namítá, že není možné takto školu zavírat a pouštět jen 15 minut, rodiče se
tomu nedokáží přizpůsobit, rozhodně toto řešení nepodporuje. Souhlasí s tím, že se
dětem musí  dát  odpovědnost  a  že  je  v obci  relativně bezpečno,  není  tedy důvod
opatření zpřísňovat.

Michal Bittner: Souhlasí, že školu navštěvují jeho dvě děti a že současný systém jim vyhovuje,
není potřeba dle jeho názoru opatření zvyšovat, jsou dostatečná. Děti jsou ve škole
moc spokojené.

Paní Nováková: Uvádí, že se ji stává, že ji dveře otevřou samy děti ve škole, když ji vidí do
školy přicházet a že je to normální situace, kterou nepovažuje za nebezpečnou ani na
jednu stranu. Podotýká, že není možné školu „zabarikádovat“.

Daniela  Švandová:  doplňuje  otázku  na  často  otevřenou  školu,  když  dochází  pro  děti
odpoledne,  tj.  v době  školní  družiny.  Potvrzují  i  další  rodiče  z přítomných,  že
odpoledne  se  dostanou  do  školy  normálně  bez  zvonění.  Naopak  jiní  rodiče
z přítomných potvrzují, že i odpoledne po 15té hodině je zamčeno a oni musí zvonit. 

Jaroslav Wutka: Na závěr řešeného tématu uvádí, že škola posílí kontrolu uzavírání dveří i
v odpoledních hodinách. I když to není v době školní družiny, kdy část je například
venku a část je ve škole, jednoduché vyřešit. Bude apelovat na vychovatele.

Martina Poláková:  Otevírá téma s informovaností dětí a zejména rodičů o akcích.  Situace
není  stále  ideální  a  jednosměrná.  Existuje  více  zdrojů někdy je  to  mailem,  někde
bývala akce jen na Google kalendáři. Ten navíc s novými www stránkami školy nyní
prý nefunguje. Jak je to tedy nyní jednotně s informacemi ze školy?

Jaroslav Wutka: Škola se zapojuje do mobilního rozhlasu obce, budou chodit smsky rodičům.
Věra Idrná: Za učitele vysvětluje přístup, kdy se škola maximálně snaží, aby se děti naučily

informace předávat rodičům, věděly, že se koná určitá akce a tuto informaci do a
předaly. Patří to k dovednostem, které si má dítě osvojit. Stejně tak jako informaci o
tom, že má dítě úkol, musí dítě „uchovat“. Je to jeto školní povinnost, zajistit, aby
úkoly mělo.

Martin  Habáň:  Upozorňuje,  že  systém  mobilního  rozhlasu  by  měl  být  spíše  pro  případy
nečekaných  událostí,  jako  byl  například  současné  přerušení  dodávek  elektrické
energie  do  školy  a  podobně.  Uvádí,  že  za  jeho  doby  fungoval  sešitek,  kde  děti
dostávaly zapsáno nebo samy psaly, co bude za akce a jaké jsou úkoly.

Proces předávání informací
Magda Ramachová: Dcera má sešitek, bývají v něm nalepené informace, dítě doma předá.

Tento způsob vidí jako ideální.
Václava Klíma: Dotazuje se, zda sešitek funguje u všech dětí?
Věra Idrná:  Nefunguje.  Některé děti lepí  do žákovské.  Některé předávají  informaci  samy.

Úkoly si zatrhávají přímo v učebnici.
Markéta Snopkopvá: Navrhuje, aby sešitek na akce a úkoly fungoval povinně u všech dětí.

Dále požaduje větší zpětnou vazbu s rodiči, informace na třídních schůzkách týden
před uzavřením známek je již pozdě. Nebo, když dítě něco v danou chvíli neovládá,
tak  informace  na  třídních  schůzkách  je  již  pozdě,  je  potřeba  lepší  a  rychlejší
komunikace o problému.

Daniela  Švandová:  Vyslovila  požadavek na zapsání  stručných informací  na konci  každého
týdne, do notýsku, co děti za týden dělaly a co mají znát. Z toho, co nosí domů není
poznat, co má dítě znát.



Jaroslav Wutka: Toto není možné, pro každé dítě, ani nějak souborně provádět, bylo by to
nestandardní.

Lada Boháčková: Na předmětu matematika ukázala časový plán pro každý ročník, kdy mají
mít děti jaké znalosti. Navrhla, že je možné tento časový plán otisknout. Resp. vystavit
na www.Rodiče souhlasí.

Paní Klímová: Podporuje zřízení sešitků - úkolníčků. Děti je třeba vést k samostatnosti a toto
je způsob, jak je naučit, aby si informace zapsaly samy do notýsků a samy se o svoje
úkoly postaraly.

Paní Kostolná: K řešenému tématu položila dotaz, zda se vypracované úkoly, které děti na
doma obdrží, zda se ve škole kontrolují. 

Učitelé potvrdili, že úkoly se kontrolují, i když to není například nijak učitelem potvrzeno.
Martina Poláková: Navrhuje, aby byl úkolníček a systém: 1. Třída – informace a úkoly vlepuje

učitel,  2 .  třída – úkolníček je bez výjimek povinný pro všechny děti, tím si  osvojí
povinnost úkol zapsat, 3. Třída a dál – úkolníček již děti normálně používají, protože
jsou naučené. Systém učí děti samostatnosti.

Věra  Idrná:  Děti  ve  třídách  jsou  naprosto  odlišné.  Každé  dítě  potřebuje  svůj  systém.
Například 1. Třída letošní je samostatná, jiná třída naopak není, děti by si úkoly do
úkolníčku nevedly, je to por ně příliš zdlouhavé, nestihly by to. Proto má každý svůj
systém.

Daniela Švandová: Jsou děti, které žádný systém nemají a ty ho právě potřebují.
Lada Boháčková: Potvrzuje V. Idrnou, že skutečně každé dítě to potřebuje jinak. Současná 2.

Třída nejsou žáci schopni si to poznamenat, protože by nevěděly doma, co mají dělat,
nedokážou zpracovat úkol do psané formy, co mají doma dělat. Jsou to děti s vícero
formami speciálního přístupu a por ně je ideální, když si úkol zakroužkují v učebnici,
nebo si vlepí nálepku na danou stranu učebnice nebo pracovního sešitu.

Martin Habáň: Oponuje, že ve druhé třídě by už děti měly být schopné si napsat úkol do
úkolníčku.  Dle  jeho  názoru  je  to  to  nejjednodušší  a  nejmenší  problém  úkolníčky
povinně zavést.

Martin  Šlegl:  Dává  příklad  svého  syna,  kterému  právě  úkolníček  naprosto  nevyhovuje  a
nefunguje. Zatrhává v učebnici a není to problém, všechny úkoly vypracuje, ví o nich
lépe.

Bronislav  Fialkowski:  Poukazuje  na  to,  abychom  nedělily  děti na  děti  s poruchami  dys  a
ostatní, že každé dítě potřebuje svůj čas k tomu, aby dosáhlo určité úrovně a že každé
dítě má tuto hranici, úroveň v jiném věku.  Poukazuje na to, že skutečně každé dítě
potřebuje  svůj  přístup  k řešení  problému  i  k tomu,  aby  dospělo  k určitým
kompetencím.

Dále pokračovala debata mezi rodiči. Ukončuje Martin Habáň s tím, že výsledek ponechá pro
jednání školské rady, zda úkolníčky povinně zavést nebo ne, že je z jednání rodičů
jasné, že ti by pro něj rozhodně hlasovali.

Výuka angličtiny
Markéta Snopková:  Otevírá téma úrovně výuky angličtiny. Žák třetí třídy, kdy se ve škole

začíná s angličtinou, umí po půl roce výuky barvy. Věty v učebnici typu I have half.
I like blue. jsou hrozivé. Přidává další příklady z učebnice, kterou současně ukazuje.
Argumentuje, že kniha je stará a zcela nevhodná.

Jaroslav Wutka: Nechte to, prosím na učiteli, který je aprobovaný, aby určil, co je vhodné.
Dle pana učitele Valenty, a on tu není, je kniha dobrá a vhodná. Děti, které používaly



tuto učebnici v minulosti, až do páté třídy mají výsledky v angličtině, alespoň, co jsme
měli možnost zjistit velmi dobré nebo průměrné.

Argument potvrzují rodiče dětí, kteří jsou nyní v 6. třídě na jiných školách a výuku angličtiny
na naší škole absolvovaly s panem učitelem Valentou až do páté třídy:

Aleš Buček: dcera na škole první půlrok v šesté třídě nemusela dělat do AJ vůbec nic, jak byla
napřed.

Martin Šlegl: syn je také na své škole v 6. třídě před ostatními svými spolužáky. Připraven byl
od nás ze školy velmi dobře.

Daniela Švandová: Namítá, že to je normální stav, neboť šestá třída první půlrok opakuje,
protože  musí  sladit  úroveň  více  škol,  aby  byly  děti  na  stejné  úrovni.  Není  to
rozhodující, že půl roku nic nedělají a jsou vepředu.

Jaroslav Wutka: Opět zopakoval, že knihu  na AJ prozatím škola měnit nehodlá, není k tomu
žádný důvod.

Martina Burjanová: Vstoupila do diskuse s ukázkou sešitu z AJ pro 1. a 2. třídu, s informací, že
za půl roku v sešitě není vesměs nic napsáno.

Jaroslav Wutka:  Namítl, že 1. a 2. ročník nemá AJ v osnovách a že se jedná o nepovinný
kroužek, informoval, že na ZŠ Březina se AJ učí až od 3 . ročníku.

Tereza Skácelová: Položila dotaz, proč se výuka v 1. a 2. třídě výuka AJ zrušila.
Jaroslav  Wutka a Martin Habáň vysvětlili  důvody:  V první  a  druhé třídě  si  děti potřebují

osvojit především rodný jazyk. Je všeobecný trend jednoho směru výuky AJ, aby se
začínalo až později, kdy děti znají částečně principy gramatiky. Pokrok je v takovém
případě  znatelnější.  Část  rodičů  nesouhlasila.  Michal  Bittner  tento  jeden  z trendů
potvrdil.

Petra Vasilová: Namítla, že minulé zastupitelstvo souhlasilo s touto změnou učebního plánu.
Martina Burjanová: Uvedla, že ona jako zastupitelka byla proti.
Jaroslav Wutka: Uvedl, že navracet se k AJ od první třídy škola nebude, že děti mají možnost

navštěvovat kroužek vc 1. a 2. třídě,
Petra  Vasilová:  Uvedla,  že  je  možné  i  pro  starší  navštěvovat  kroužky  AJ  –  počítačová

angličtina, kroužek AJ pro starší.
Markéta  Snopková:  Požadavek,  aby  bylo  v AJ  tedy  alespoň  více  slovíček.  Aby  byl  veden

slovníček. Že děti nejsou dostatečně vedení k tomu mít slovníček a vést ho.
Jaroslav Wutka: Upozornil, že pan učitel Valenta není přítomen, že cca za 3 týdny budou ve

škole třídní schůzky a že bude možné otevřít toto téma s učitelem AJ.
Diskuse k AJ dále pokračovala.
Markéta Snopková: Doplnila, že dalším problémem v AJ ale i jinde je volnost žáků v použití

písma. Děti nemusí ve třetí třídě používat při psaní psací písmo, používají  hůlkové
nebo něco mezi, například v AJ.

Daniela Švandová: Vrátila se ještě k učebnici, že je to učební materiál defacto bez poslechu.
Dcera  neumí  základní  pokyny  „say,  tell  me,  listen,  read,  aj.“  Děti  dostávají
nesystematické úkoly, například přání k narozeninám, již jim ale nikdo neřekl, jak se
v A  přeje  k narozeninám,  nebo  úkol  napsat  dopis  kamarádovi,  kterého  dlouho
nevidělo, ten musí být v minulém čase. Děti ve 4. Třídě ale minulý čas ještě neumí.

Petra Vasilová: Podotkla, že toto se děje i například v českém jazyce, že dítě ve třetí, čtvrté
třídě neumí například shodu přísudku s podnětem a tak chybné „i a y“ i v takových
větách není považováno za chybu. Stejný úkol psala s dcerou doma, a protože dcera
neumí minulý čas, úkol vytvořily v přítomném čase. Skutečnost uvedla jako příklad, že
toto asi nebude hlavní problém s AJ, ale že ostatní problémy je třeba vyřešit s panem



učitelem Valentou. Obrátila se na pana ředitele o možnost AJ probrat na blížících se
třídních schůzkách na veřejné části schůzek.

Jaroslav Wutka: Přislíbil vytvoření časového prostoru k diskusi na třídních schůzkách.

Školní družina a ostatní záležitosti
Magda  Robotková:  Přednesla  svoje  připomínky  ke  školní  družině.  Ptala  se  ve  škole  na

koncept školní družiny. Dle pana vychovatele Valenty nemá školní družina koncept.
Chtěla  by  proto  vědět,  jak  je  to  v družině  s díváním  se  na  televizi,  používáním
mobilních telefonů,  s hraním počítačových her.  Není  spokojená s tím,  že  jsou děti
málo času venku, údajně jen jednu hodinu denně a to jen když je hezky. Uvádí, že od
poloviny října družina ven prakticky nechodí a děti jsou převážně ve škole.

Jaroslav Wutka: Situace byla zapříčiněna hlavně počasím. Od jara budou nyní chodit ven, co
to bude možné. Dále ředitel školy v krátkosti vysvětlil,  jak funguje družina, že díky
tomu, že jsou dva vychovatelé družina se obvykle dělí a děti si mohou vybrat, zda
chtějí být venku, hrát hry nebo být na hřišti nebo ve škole a tvořit. Domnívá se, že
družina má svoji náplň a že jí rozhodně nejsou počítačové hry nebo televize (filmy).

Jitka Malá: Podotýká, že negativní činnost dětí ze školní družiny navazují na děti v  mateřské
školce a že se chování a nevhodné druhy zábavy přenáší na děti v MŠ.

Martina Burjanová: Vyjádřila svůj absolutní nesouhlas s počítačovými hrami v družině a ve
škole obecně. Děti se během školní družiny údajně dívaly na horor. Dále uvádí, že si
absolutně  nepřeje,  aby  pan  vychovatel  Valenta  dával  její  dceři  bonbóny.  Dále
poukazovala na informace, že pan vychovatel občas vypráví nevhodné vtipy.

Marcela  Kačínová:  Dotazuje  se  v souvislosti  s nechození  družiny  ven,  proč  nechodí  ven
školka.

Jaroslav Wutka: Poukazuje především na opatrnost učitelek v MŠ v době zimního období.
Dotaz byl doplněn, proč musí být školka jen na horní části hřiště.
Martin Habáň:  Potvrdil,  že mateřská škola má skutečně svoji  určenou část hřiště a že se

jedná o horní část s pískovištěm a houpačkami.
Následně se vícero rodičů vyjádřilo k otázce mobilů a veškeré hlasy byly pro to, mobily ve

škole dětem nedovolit ani o přestávkách.
Jaroslav Wutka: Uvedl, že mobily již budou brzo vyřešeny. Plánuje se, že na základě informací

pro  rodiče  na  třídních  schůzkách  mobily  nebudou  povolené  ani  v družině,  ani  o
přestávkách během školy. Bude probráno na třídních schůzkách.

Michal Bittner: Navrátil diskusi k družině, že pro jeho děti je školní družina vyhovující a jsou
spokojeni, že je potřeba vyřešit nedostatky typu projekce hororového filmu v družině,
neboť „potom rodiče vypadají před dětmi usměvně, když daný horor neznají nejsou
v obraze“

Petra Vasilová: Předeslala, že by ráda situaci svým příspěvkem trochu vyčistila, zejména pro
maminky  dětí,  které  prozatím  naši  ZŠ  nenavštěvují.  Uvedla,  že  se  zde  bavíme  o
někom, kdo zde není,  pan učitel  a vychovatel  Valenta a že se tudíž nemůže nijak
bránit argumenty. Uvedla, že je potřeba na setkání zmínit, jak obrovský přínos mají
žáci v osobě pana Valenty. Ve škole je velmi dobře vyvážen mužský a ženský učitelský
a vychovatelský faktor. Uvedla, že naše děti mají ředitele muže, dva učitele muže a i
vychovatele muže. Pan vychovatel Valenta provozuje pro děti ve družině obrovskou
spoustu aktivit, jako málokdo. Neustále s dětmi sportuje, pořádá soutěže a turnaje,
vede  kroužky,  natáčí  studentské  filmy,  a  že  nám  ho  může  leckdo  v jeho  aktivitě
závidět. Uvedla také, že snad jeho jedinou chybou je, že je dětem někdy možná více



kamarádem a méně autoritou, ale že jinak je to v družině člověk na svém místě. A že
bude dobré,  veškeré výtky vůči  jeho osobě směřovat  na třídní  schůzky,  kde bude
možné diskutovat přímo s ním.

Souhlasným stanoviskem a odvoláním na třídní schůzky panem ředitele bylo téma ukončeno.

Bohuslava Posoldová: Dotazuje se na kritéria přijetí do MŠ, jak byla v minulých letech a jak
budou letos. Zda skutečně nebude letos v kritériích zvýhodnění pro sourozence v MŠ
nebo ZŠ.

Jaroslav Wutka: Vloni byla kritéria s body za sourozence, letos už nebudou, dle krajského
úřadu  je  to  zvýhodňování  skupiny  dětí  a  to  nesmí  být,  takže  nebudou  body  za
sourozence. Budou jen hlediska: trvalé bydliště, věk dítěte, očkování dítěte – již při
podání přihlášky.

Bohuslava Posoldová: Doplnila, jak je to s učitelským sborem ve školce, je tam údajně nová
učitelka, děti na ní nereagují dobře a prý se učitelky v MŠ často mění.

Jaroslav Wutka: Za rok, nový školní  rok, nastupuje Marcela Lehotská, stálá učitelka v MŠ,
z mateřské. Nyní se jedná o zástup na jeden rok.  Není lehké někoho na jeden rok
sehnat učitele. Příští rok už bude „naše“ učitelka Marcela.

Martina Burjanová: položila dotaz, jak se budou v příštím roce spojovat třídy v ZŠ, když bude
ve třídách více dětí, než je nyní a v budoucí I. třídě bude dětí nad možnosti spojení.
Bude se s někým spojovat současná první třída?

Jaroslav Wutka: Je to předčasné. Výhled ještě nemáme, nebyl ani zápis do ZŚ, takže musíme
prvně počkat do zápisu na ZŚ, abychom věděli, kolik dětí do I. třídy nastoupí.

Martin Habáň: Vystoupil s příspěvkem o budoucnosti ZŠ a MŠ a výhledu přístavby 2 oddělení
MŠ od léta roku 2019. Poprosil především všechny děti ale i další občany Březiny o
toleranci,  a  pomoc  při  asi  největší  stavební  akci  v obci  a  především  rodiče  o
pochopení celé situace, která nebude jednoduchá ani v organizaci výuky školy, kterou
nepřerušíme, ani v zajištění bezpečnosti. Ujistil přítomné, že obec bude dostatečně
rodiče a občany informovat a že na prvním místě bude bezpečnost ve škole.

Magda Robotková: Dalším tématem přednesla otázku autority školy, která by měla vést děti
ke zdravému životnímu stylu. Místo toho si děti na každé akci kupují velké množství
sladkostí a pochutin. Dotazuje se, proč je to na akcích dovoleno. Například nyní na
plavání v Blansku.

Markéta Bednaříková: Uvedla, že toto je především na rodičích, kolik dají dětem peněz na
takové akce s sebou. Uvedla, že škola, například družina uvede, kolik mají mít děti
s sebou kapesné a že toto doporučení je třeba, aby děti dodržely.   

Magda Robotková:  To se bohužel nestává, děti, co mají peníze ještě ostatním půjčí a škola
bohužel nezasáhne. Nechce, aby se její děti na akcích přejídali sladkostmi.

Věra Idrná: Uvedla, že učitelé na akcích dětem radí a doporučují nekupovat nezdravé věci,
ale zabránit tomu nelze. Například na plavání jsou automaty ostaveny tak, že učitelé
nestihnou jakkoliv zasáhnout proti tomu, aby si například první děti zboží nekoupily.

Martin  Habáň:  Uvedl,  že  škola  toto  nemůže  zakazovat  a  že  nemůže  omezovat  osobní
svobodu dětí. Uvedl, že toto je typické téma, které mohlo být probráno už dávno se
školou a ve škole. Opět vybídl rodiče k tomu, aby připomínky ihned, jak vyvstanou,
řešili se školou a ve škole.



Jaroslav Wutka: Doplnil, že toto je skutečně problém, neboť někteří žáci nosí na akce velké
částky  peněz  a  dohled  nemá moc  možností,  jak  zasáhnout.  Vybídl  a  apeloval  na
rodiče, aby dbali doporučení na akce, kolik a zda mají mít děti s sebou peníze. 

Jitka Malá: Otevřela opět téma nové učitelky v MŠ, paní Vojáčkové, že není k dětem do MŠ
vhodná. Děti musí půl hodinu odpočívat na lůžku, musí ležet. Není možné, pro ty, co
nespávají,  aby  si  šly  rovnou  hrát?  Paní  učitelka  Vojáčková  nutí  a  hrozí.  Bylo  by
potřeba přístup obou učitelek v MŠ sjednotit. Dále se ptá, jak funguje letos předškolní
výuka, že není žádná vazba, co mají děti umět k zápisu do ZŠ

Paní  Nováková:  Doplňuje,  že  paní  učitelka  Vojáčková  není  na  děti  v MŠ  hodná,  s dětmi
nechodí skoro ven a situace není dobrá, atmosféra ve školce, když je paní učitelka
Vojáčková jako dohled, není příjemná.

Věra Idrná: Vysvětlila, že i ona preferovala to, aby nespící děti počkaly na lůžku až menší
usnou, jinak větší děti vytvářely hluk a menší nespaly.

Jaroslav  Wutka:  Opět  vysvětlil,  jak  bude  následně  obsazení  učitelek  v MŠ  vypadat  a  že
současná  situace  je  dočasná.  Uvedl,  že  učitelka  Vojáčková  je  učitelkou
s konzervativnějším přístupem v MŠ a že zajistí, aby se v MŠ obě učitelky sjednotily.

Protože se tímto schůzka s rodiči  přetáhla  téměř přes  dvě a půl  hodiny,  starosta  Martin
Habáň schůzku ukončil. Všem poděkoval a vybídl přítomné, pokud jsou další témata, aby je
rodiče  směřovali  přímo  do  školy  a  se  školou  mluvili,  že  obec  zde  nechce  nadále  ani
v budoucnu  suplovat  funkci  školy  a  řešit  připomínky  rodičů.  Od  toho  mají  rodiče  svého
zástupce ve školské radě.  Uvedl,  že očekává,  že školská rada brzo zasedne a že některá
položená témata dnešního večera bude řešit. Uvedl, že se zasedání školské rady zúčastní.
Všem přítomným poděkoval a setkání ukončil.

Zapsala: Petra Vasilová

Ověřil: Martin Habáň


