
Zápis z jednání II. Kulatého stolu k Petici za okamžité řešení neúnosné situace v Masarykově 

základní škole ze dne 15.6.2017 

 

Přítomni:   

Zástupci rodičů: M. Skalníková, M. Střihavka, D. Kozelka, T. Grünwald 

Zástupci MZŠ: A. Sochůrková, J. Synková, H. Jančová, K. Bělohubá E. Danielová, E. Hegyiová,  
            J. Krimlaková, M. Hlaváčková 

 
Zástupci KVV:  K. Šmatláková, B. Diepoltová 

MČ Praha 21: K. Jakob Čechová, P. Duchek 

 

Úvod – přivítání všech přítomných paní starostkou Karlou Jakob Čechovou a zahájení jednání. 

Předáno slovo MZŠ. 

I. MZŠ 

MZŠ prostřednictvím pí. uč. Jančové seznámila přítomné s výsledky jednání pedagogického sboru:  

1) Školní časopis – téma je pro školu uzavřenou záležitostí (pokud někdo z aktivních rodičů bude 

chtít se této aktivity ujmout, nechť tak učiní) 

2) MZŠ by uvítala vznik SRPŠ – pí. uč. Jančová navrhuje, aby si členové petičního výboru udělali 

představu jak takové sdružení funguje u některého z již aktivních sdružení (pí Šmatláková 

zástupcům rodičů nabídla, že jim zprostředkuje kontakt na sdružení při Gymnáziu 

Budějovická) 

3) Rodiče byli stručně obeznámeni s faktem, že existuje celostátní petice učitelů proti 

Kariérnímu řádu a vybídnuti, aby pedagogy podpořili 

4) Vymezení kompetencí – MZŠ by uvítala, kdyby zástupci petičního výboru pomohli rozšířit 

mezi rodiči povědomí o právním rámci fungování školy a zákonných kompetencích a pomohli 

též vymezit hranice ingerence rodičů 

5) Partnerský způsob komunikace – nikoli nátlak; co se týče aktivity „Rodiče vítáni“, většinu 

bodů škola již dnes splňuje 

6) Zajištění výuky – veřejnost nebere v potaz zásadní okolnosti panující v ČR (nedostatek učitelů, 

přibližně 60% absolventů pedagogických fakult nesměřuje do škol, finanční limity apod.) 

7) Vyjasnění některých bodů z minulosti 

8) Pí. as. Danielová – návrh pro znovuzaložení Klubu rodičů, pravidelná setkávání Klubu 

s vedením školy 

  



II. Slovo rodičů 

S postojem a návrhy rodičů seznámil přítomné p. Střihavka: 

1) Návrh nezaobírat se věcmi minulými, vnímat je spíše jako odrazový můstek 

2) Chuť soustředit se na „soft“ záležitosti a dovednosti, které ovlivňují vnímání kvality školy; 

škole momentálně chybí komunikační strategie; povědomí o akcích, které škola pořádá, není 

všeobecně rozšířeno, chybí provázanost těchto akcí; výzva k vytvoření plánu akcí 

3) Pomoc s vytvořením atraktivního obrazu školy, „PR“ 

4) Vztah k personálnímu obsazení – petiční výbor nemá tendenci zasahovat do této výlučné 

kompetence školy, ovšem rád by proaktivně pomohl řešit například aktuální problém 

s češtinářem pro II. stupeň MZŠ apod. 

5) Podpora různých učebních přístupů 

Odpověď pí ředitelky Sochůrkové: Již na následující školní rok je pro I. stupeň MZŠ připraven 

projekt Montessori (2 pí. učitelky); přihlášeny „Šablony“ – projekt v hodnotě 2,3 miliony Kč, 

při němž každý učitel absolvuje 32 hodin vzdělávání a v jehož rámci bude probíhat spolupráce 

s IT společností, což pedagogům umožní lépe využívat při výuce moderní techniku + vznikne 

finanční rezerva na nákup pomůcek do výuky; dosud ve stádiu prvotní myšlenky je záměr 

MZŠ stát se fakultní školou. 

III. Slovo starostky 

Následně si vzala slovo paní starostka, která vyzdvihla: 

1) Výrazné zlepšení zázemí školy po ekonomické stránce; technické i materiální 

2) Konstatovala, že celkové zlepšení je vždy běh na dlouhou trať a škole dosud nebyl 

dán dostatečný prostor 

 

Odpověď p. Střihavky: Škola potřebuje pozitivní reference, aby tento prostor získala. 

 

Dotaz – p. Duchek se vrátil k možnosti přítomnosti předsedy školského parlamentu 

na jednání pedagogické rady. Odpověď pí. řed. Sochůrkové: pedagogická rada je 

zákonem jasně definována, přítomnost žáka je vyloučena. Je však možné aby např. při 

zahájení jednání předseda školského parlamentu pedagogickou radu navštívil a sdělil 

pedagogické radě názor, stížnost či podnět žáků. 

IV. Spolupráce 

P. Střihavka vysvětlil přítomným představu rodičů o spolupráci a SRPŠ, nejde primárně o 

podporu finanční, ačkoli ji časem nevylučuje, nýbrž o podporu jinou formou – komunikací, 

znalostmi, časem. 

Zde paní starostka přiblížila přítomným dohodu s šéfredaktorem Újezdského zpravodaje – 

v zářijovém čísle ÚZ vyjde materiál o škole s komplexními informacemi o ní a též o 

chystaných změnách a plánech školy. 



VÝSTUPY 

A - Pracovní skupina pro komunikační strategii 

Skupina se bude zabývat obrazem školy navenek, provázaností jednotlivých plánovaných akcí školy, 
informacemi o těchto akcích (Kalendárium) apod. 
 
Členové: E. Danielová (organizátor), H. Jančová, A. Sochůrková, J. Synková, E. Hegyiová, T. Grünwald, 

M. Střihavka 

B – Pracovní skupina „Rodiče vítáni“ 

V rámci aktivity této pracovní skupiny vznikne SRPŠ, skupina bude spolupracovat se Školskou radou, 

cílem této skupiny bude též vymezení kompetencí zúčastněných stran, skupina se bude zabývat i 

možnou finanční pomocí – sponzoring, dary. 

Členové: H. Jančová (organizátor), K. Bělohubá, D. Kozelka, M. Střihavka, J. Krimlaková, K. Šmatláková 

C – Pracovní skupina pro atraktivitu výuky a personální zajištění 

Tato pracovní skupina bude ustavena. 

Problematika Koncepcí vzdělávání 

Zřizovatel zorganizuje platformu pro zástupce rodičů k získání informací a vhledu do této 

problematiky – Koncepce školství MČ Praha 21 2013 – 2019 a Koncepce rozvoje MZŠ. Členy této 

platformy budou paní starostka K. Jakob Čechová, paní ředitelka Sochůrková a zástupci rodičů. 

Následně zřizovatel přizve rodiče na KVV. 

MIKRO SETKÁNÍ 

Dne 26.6. 2017 v 8.00 se uskuteční mikro setkání na půdě školy, a to ve složení pí. ředitelka 

Sochůrková (organizátor), p. Střihavka, p. Kozelka, pí. Hlaváčková, p. Grünwald, k „předprázdninové“ 

komunikaci. 

 

 

Zapsala: L. Molínová, 16.6.20217 

Výstupy byly odsouhlaseny na závěr jednání všemi zúčastněnými. 


