
Valná hromada Montessori 19/1/2017 

Schválení programu:  

1. Volba předsedajícího moderátora 

2. P. Vinař - info o diskusi v rámci školské rady 

3. Odvolání stávajících členů výboru Spolku Mnts 

4. Volba nových členů výboru Spolku Montessori 

5. Aktuální směřování  Spolku, Trojročí 

Program VH schválen jednomyslně 

Zastoupení rodičů + součet hlasů 75  

 

Ad 2) p. Vinař, zástupce školské rady (ŠR): 

Info o diskusi v rámci ŠR týkající se zavedení smíšených tříd; MNTS hodnoty, zavádění před 14 

lety… Názor ŠR: nebudeme hovořit o tom, zda aplikovat tyto principy, ale o tom, jak je zavést.   

Dotaz z fóra: nakolik jsou změny dané, je v moci rodičů toto ovlivnit diskusí? Vinař: Nic není 

v tuto chvíli dané, není nijak dáno, že se musí začít od září 2017. Toto názor školské rady v této 

chvíli. Poté však p. Vinař hovořil, jako by to byl jen jeho názor. ŠR v tuto chvíli zastává tento 

názor, ale čekáme na názor hlasování, které vzejde v pondělí. Poznámka z fóra: dotazník 

rozeslaný ředitelkou: o tomto „hlasování“ jsme my, jako rodiče, nebyli informováni.  

Vinař: Školská rada odráží názory zřizovatele, školy a rodičů. Finální rozhodnutí je nicméně pouze 

na ředitelce. Ze zákona není ŠR oprávněná zasahovat, ze zákona nemá zodpovědnost; mohou 

pouze lobbovat. ŠR bude reflektovat názory rodičů. Další schůzka ŠR příští týden. 

Dotaz: zmínil jste spektrum možností, které se nabízejí pro implementaci přechodu na smíšené 

třídy: lze se s nimi někde seznámit? V: můj nápad je zavést přípravný výbor pro tyto změny se 

zástupci ŠR, ředitelky a zástupců tříd. Zástupci mají stejnou váhu hlasu.  

 

3)  Odvolání stávajících členů výboru  

Odvolání všech členů. 

Pro: větší většina 

Proti: 7  

Zdrželi: 1 

 

4)  Představení a hlasování o nových členech výboru 

Kdo chce dále kandidovat? Viz rozeslané písemné info o plánované restrukturalizaci výboru + výzva 

zástupcům tříd, aby nominovali své členy výboru ze svých tříd.  

Představení kandidátů na členy výboru, poté hlasování:  

I. Kopecká (2.C);  2 proti, 6 zdrželo, ostatní PRO - zvolena 



M. Jůnová (1.C);  6 proti, zdrželo 9, ostatní PRO - zvolena 

Š. Bendová (3.C); proti  4, zdržel 5, ostatní PRO - zvolena 

B. Jančaříková (3B) a 1B;  proti 6, zdrželo  3, ostatní PRO –zvolena  

K. Rexová (dosavadní pokladní,  4B);  PRO:  26 , Proti: 18 , Zdržel: 31 - nezvolena 

J. Chaloupka (1.B); PROTI: 5; ZDRžel: 2; PRO - zvolen 

B. Moreira (4.B); PRO: 22, PROTi 34, Zdržel 17 - nezvolen 

L. Kotačka (1.B): PRO: 39, Proti: 1, Zdržel: 32  - zvolen 

Z. Stejskalová (1.B): PRO 28, PROTI: 1, Zdržel 44  - nezvolena 

p. Austová (1B): PRO: 37, PROTI: 18, ZDRželi 20 - nezvolena 

 

 

5. Aktuální směřování  Spolku, Trojročí: 
Diskuse o směřování Spolku MNTS, koho zastupuje? - Zájmy ředitelky? Ne, zastupuje zájmy 

rodičů a dětí. Potřeba vystupovat aktivně směrem k vedení ZŠ. 

 

Diskuse:  

- Anketa poslaná ředitelkou. Debata, zda odpovídat, když zásadně nesouhlasíme se 

způsobem komunikace; Anketa je významná  -  Školská rada řekla, že bude přihlížet 

k jejím výsledkům 

 

- Změna pravidel za pochodu a bez debaty – děti byly zapsány do systému homogenních 

tříd. Není možné jej za pochodu měnit bez souhlasu rodičů. A navíc bez debaty. To je 

nepřijatelné! Jak je možné, že ani rodiče dětí v prvních třídách neslyšeli nic o chystaných 

změnách!!! 

-  

- Dopad změn na děti: Otec z 2.C. Nejsem z principu proti myšlence míšených tříd, ale 

prakticky to pro mou dceru znamená perspektivu 4 změn učitelky a 3 změn kolektivu ve 4 

po sobě následujících letech. To je nepřijatelné.  

 

- Komunikace ředitelky  

- Nepřípustný styl ředitelčiny komunikace o změnách – vyzvali jsme ji  na schůzi v jídelně 

k bližším informacím, tyto však nedodala – aktuální dopis se věnuje specifickým 

informacím o implementaci změn na 1,5 odstavci, tj. žádná nová informace nezazněla.  

- Chybí jasné informace o připravenosti učitelů, financování přechodu, o způsobu, jak 

konkrétně se bude implementovat 

- pokud se obcházejí rodiče, tak žádná změna nemůže dopadnout dobře! 

- pokud s rodiči ředitelka nyní takto autoritativně komunikuje o zásadních změnách ve 

výuce, co to bude příště??¨ 

 

 

- Ne/Připravenost školy na tyto zásadní změny  

– nakolik je na změny škola pro to připravená?? 



- Učitelé - nepřipravenost na změnu, nejsou vyškoleni, je jich nedostatek 

- V tuto chvíli nejsme naprosto připraveni: nevíme, kdo bude učit naše děti, nevíme, zda to 

jsou lidé, kteří mají vzdělání Mnts, nevíme, jak to bude finančně;  

- Též protinázor: co chcete vědět více, víte přeci zcela přesně, že se má změna zavést od 

1.9.2017?? 

 

 

 

Shrnutí schůze za výbor Spolku Montessori (J. Chaloupka):  

Orientaci výboru směrem k ohlašovaným změnám nelze předjímat;  

návrh poskytnout mandát výboru, aby vstoupil co nejdříve do rozhovoru s ředitelkou,  shrnout, aby 

v písemné formě poskytnua odpovědi na naše otázky.  Zajistit informace tak, aby se mohli rodiče 

kvalifikovaně rozhodnout.  Toto rozhodnutí bude  doručeno p. ředitelce. Pokud by ředitelka nechtěla 

komunikovat, tak se obrátíme na ŠR.  

Výzva, dotazy: ten současný dotazník by neměl být finálním, reprezentativním názorem; Výbor 

Spolku MNTS podchytí názory rodičů, shromáždí reakce a vstoupí v jednání s ředitelkou. 

Hlasování pro tento postup: 

Pro- jasná většina 

Proti – 1 

Zdržel - 4 

 

 

 


