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Zápis z jednání Školské rady WZŠMŠ Brno, Plovdivská 8, p. o. 
Pořadové číslo 22/2019 (část I.)                                                     datum 25. března 2019  

 
Přítomni: Ivo Brzák, Josef Červenka, Dana Holečková, Svatava Nunvářová, Stanislav Skřička, 
Roman Vančura.  
Hosté: Zuzana Křenková (část bodu č. 3), Tomáš Jedlička (bod č. 4) 
 
Navržený program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu (cca 10 min). 
2. Projednání inspekční zprávy ČŠI (cca 50 min). 
3. Projednání podnětů rodičů (cca 30 – 45 min). 
4. Připomínky k minulému jednání školské rady a zápisu z minulého zasedání (cca 15 – 30 min). 
5. Hospodaření školy a Zpráva o výsledku kontroly (cca 30 – 45 min). 
6. Zodpovězení otázek na ředitele školy z minulého jednání (cca 15 – 30 min). 
7. Různé, diskuze, závěr (5 – 20 min). 
 
Bod č. 1) Zahájení a schválení programu 

Předsedající zahájila jednání v 17:30 h, přivítala všechny přítomné členy. Informovala o změně 
ve složení školské rady (dále ŠR). Zuzana Dubová na svoji funkci rezignovala, Rada statutárního 
města Brna delegovala nového zástupce Stanislava Skřičku.  

Zápis z minulého jednání ŠR byl ověřen ověřovatelem. Pan ředitel k němu vznesl podněty, a 
proto je diskuze nad zápisem a minulým jednáním řešena v samostatném bodu dnešního 
jednání.  

Konstatována přítomnost nadpoloviční většiny členů (6 ze 6), a tedy usnášeníschopnost ŠR.  

ŠR vzala na vědomi informaci o chybějícím podpisu Zuzany Dubové na zápisu z jednání ŠR ze 
dne 23. 10. 2017, ověření bylo doloženo mailem paní Dubové, kterým zápis ověřuje.  

Všichni členové ŠR vyslovili souhlas s tím, aby jimi uvedené mailové adresy byly použity 
v mailovém kolečku ŠR. ŠR byla upozorněna na předchozí nefunkčnost mailového kolečka. Mail 
skolskarada@waldorf-brno.cz bude rozesílat přijaté maily všem členům ŠR. 

Zápis pořizuje Josef Červenka. Ověřením tohoto zápisu je pověřen Stanislav Skřička. 

Návrh programu a podklady byl řádně a včas členům zaslán. Kromě nového člena Mgr. Skřičky, 
který neměl dané lhůty dle jednacího řádu, protože byl do funkce jmenován Radou Města Brna 
až ve středu 20. 3. 2019 a který proti tomuto postupu nevznesl připomínky.  

Po rozeslání návrhu programu byl doplněn mailem Ivo Brzákem návrh na zařazení do programu 
bodu Kapacity WZŠ. Jiné návrhy na změny programu na jednání nevzešly. Návrh na schválení 
programu v tomto znění: 

1. Zahájení a schválení programu. 
2. Projednání inspekční zprávy ČŠI. 
3. Projednání podnětů rodičů. 
4. Připomínky k minulému jednání školské rady a zápisu z minulého zasedání. 
5. Hospodaření školy a Zpráva o výsledku kontroly. 
6. Zodpovězení otázek na ředitele školy z minulého jednání. 
7. Kapacita WZŠ. 
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8. Různé, diskuze, závěr. 
 

Hlasování o návrhu programu 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro pro pro pro pro pro 
Celkem: 6 pro/0 proti/0 zdržel.     Návrh: přijat. 

Bod č. 2. Projednání inspekční zprávy ČŠI. 

Dodatečně (nezasláno předem)/Na jednání byl členům ŠR dán 1 ze 3 podnětů, které vedly 
k tomu, že byla inspekce na WZŠMŠ prováděna. Do následné rozpravy se zapojili všichni 
členové ŠR. Rozprava byla vedena nad: 

- ŠVP pro duhovou třídu. 

- personálním zajištění výuky a odbornosti učitelů. 

- odchody stávajících učitelů. 

- návrh zástupce rodičů k personální strategii školy přesunut do Různé. 

- náročností alternativních pedagogických postupů. 

- problematikou pedagogické diagnostiky a metod a forem práce v MŠ. 

- projektem „pohyblivé třídy“ a otevřeností školy (z hlediska bezpečnosti dětí). 

- nevyužitím práva rozdělit třídy na skupiny v případě výuky cizího jazyka. Návrh zástupce 
rodičů, aby toto právo dělení na menší skupiny bylo školou využíváno. 

- nad výsledky žáků v ČJ a matematice v 9. třídě a o tom, že se zpráva kvantitativně 
nevyjadřuje k výsledkům žáků v 6. a 7. třídě (na které byl směřován jeden z podnětů).  

- slovním hodnocení žáků a jeho vypovídacích schopnostech.  

ŠR projednala Inspekční zprávu a Protokol o kontrole ČŠI a bere ji na vědomí. ŠR projednala 
zprávu ředitele o přijetí opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků uvedených 
v kontrolním zjištění. Hlasování 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro pro pro pro pro pro 
Celkem: 6 pro/0 proti/0 zdržel.     Návrh: přijat. 

Bod č. 3. Projednání podnětů rodičů. 
Písemné podněty rodičů byly členům rady dodány včas před jednáním ŠR. Písemné podněty 
dodány předsedkyní dne 17. 3. 2019 také řediteli s prosbou o sdělení stanoviska školy k nim. 
Stanovisko školou nedodáno. Přizvána k projednání podnětu č. 1 je Zuzana Křenková. Proti její 
účasti nikdo nepodal námitku. 

Podnět č. 1 se týkal výuky a výchovy dětí k hudbě (organizace multiinstrumentálních hudebních 
vystoupení žáků jednotlivých tříd, hudební vystoupení žáků na celoškolních akcích, organizaci 
hudebního zahájení a ukončení školního roku, ranní zpívání tříd, hudební reprezentaci školy při 
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veřejných příležitostech, péči o sklad hudebních nástrojů, vedení nepovinného předmětu 
Hudební praktikum (brněnský waldorfský orchestr), hudební zapojení žáků do příprav oslav 
W100, učitelů hudby, kteří jsou zároveň vytíženi závazky třídnictví, hudebního zahájení začátku 
a konce školního roku. 
 
Rozprava: 
- všechny činnosti v podnětu uvedené převzali jiní učitelé a je vykonáváno. 

- W-orchestr převzali jiní učitelé WZŠ v rámci svých úvazků. 

- tyto činnosti škola v minulosti zařizovala jako nadstandard, školní vzdělávací plán (dále jen 
ŠVP) je plněn a ŠR nezkoumala kvalitativní stránku tohoto plnění školou. 

- ŠR nepřísluší hodnotit, proč zde již předchozí učitelky/lektorky hudby nepůsobí. 

- v oblasti hudby je aktuálně poskytována standardní úroveň. 

Podnět č. 2 se týkal pobytu dětí mimo školu (ozdravné pobyty v přírodě, výlety do přírody) a 
družinového vychovatele.  
 
Rozprava: 
- v ŠVP v bodu 2.5.2 se uvádí, že třídy jezdí pravidelně každý rok na školy v přírodě a na výlety, 

nicméně nespecifikuje, že to platí pro všechny třídy. 

- v bodu 3.1 (jednotlivé třídy jezdí na výlety, školy v přírodě, lyžařský kurs atd. Součástí výuky 
je mnoho exkurzí a výukových programů mimo školní budovu, v přírodě apod konstatováno 
že k porušení ŠVP nedošlo. 

- zajišťování doprovodného programu k W100. 

- nevhodné chování družinového vychovatele – došlo k pochybení, vedení školy situaci řeší. 

 
Podnět č. 3 se týkal zajištění výuky odborných předmětů ve vyšších ročnících (náhrada) 
v příštím školním roce po odchodu p. učitelky Pavoničové a také zavedení mimoškolních 
přípravných hodin a doučování k přijímacím zkouškám na střední školy.  
 
Rozprava 
- na waldorfské škole je běžné, že třídní učitel učí látku průřezově ze všech předmětů, které 

zvládne  

- P. Pavoničová neučí odborné předměty napříč druhým stupněm.  

 
Podnět č. 4 měl několik podbodů: 

- potřebného vzdělání výchovného poradce a metodičky prevence, 
- nízkého počtu pedagogů s odbornou kvalifikací, zejména na 1. stupni, 
- personální plán a opatření školy, nedostatek kvalifikovaných pedagogů, přetíženosti 

stávajících učitelů, úrovni znalostí a dovedností dětí projevujících se v pozdějších 
ročnících, 

- naplňování ŠVP v oblasti „průvodce – učitele“ po dobu 9 let, minimalizaci „výuky 
prožitkem“ mimo školu, 
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- neplnění některých kritérií „rodiče vítáni“ (na webu nejsou kontakty na učitele, nejsou 
známy termíny pravidelných akcí školy v dostatečném předstihu. 

 
Rozprava: 
- výchovný poradce potřebné vzdělání doplněno nemá a ani není aktuálně zapsán k jeho 

studiu 

-  Pro metodiky prevence není aktuálně vzdělání povinné.  

- Zástupce rodičů požádal, aby škola zveřejnovala (web školy či nástěnka ve škole) kontakty 
na učitele, a to včetně jejich fotografiemi.  

 
Podnět č. 5 se týkal personálních kapacit školy s ohledem na řešení třídnictví a výuku angličtiny 
v 7. třídě. Podle dotazu rodič chápe třídnictví p. učitelky Holečkové v 7. třídě jako dočasné a ptá 
se na to, jak škola bude budovat „úzký vztah dětí s třídním učitelem“ (dle ŠVP), když p. uč. 
Holečková děti neučí na větší část epochového vyučování. Dále se dotaz zaměřuje na to, proč 
škola přestala hledat třídního učitele, jak situace třídnictví bude dále řešena, kdy bude mít třída 
řádného třídního učitele, příp. kdy se p. uč. Holečkové uvolní kapacita na převzetí plného 
třídnictví. Dotaz na angličtinu v 7. třídě se týká 3. vyučovací hodiny, která je suplována 
„nejazykáři“, kteří zde učí v tu dobu jiné předměty.  
 
Rozprava: 
- P. uč. Holečková je řádnou třídní v 7. třídě. 

- Výuka 3. hodiny jazyků je omezena po odchodu učitelky jazyků na mateřskou dovolenou. 

 

ŠR k jednotlivým podnětům nepřijala žádné usnesení, podněty předává k vyřízení panu řediteli. 

 
Bod č. 4. Připomínky k minulému jednání školské rady a zápisu z minulého 
zasedání. 
Podnět k projednání ŠR podal ředitel školy a specifikoval jej (zestručněno) takto: 

1. nedostal písemné materiály předem (kromě výroční zprávy školy) a nemohl se na 
jednání řádně připravit, 

2. jednání ŠR má být neveřejné, jednání byly účastní další zájemci, což nepovažuje ředitel 
za vhodné s ohledem na závažnost projednávaných bodů, 

3. zápis neobdržel do 14 dnů od jednání ŠR, 
4. zápis obsahuje pokus o přepis jednotlivých vyjádření, která jsou zkrácena a významově 

posunuta a nepřesná a neautorizovaná, tj. zápis obsahuje více než jen stručný obsah 
rozpravy, navrhuje, aby zápis obsahoval pouze jednotlivá přijatá usnesení, 

5. postrádá přílohy zápisů, tj. včetně jejich příloh, 
6. ověřovatel zápisu nebyl přítomný celému jednání, vylučuje jej to z možného ověřování 

zápisu. 
Navrhuje zneplatnění jednání 5. listopadu 2018 a proběhnutí nového jednání dle jednacího řádu 
ŠR. 
 
Pan ředitel byl na minulé školní radě pořadové číslo 21/201 přítomen do části projednání bodu č. 
3, tj. do 17:10 hodin. 
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Podnět byl doplněn o písemná stanoviska předsedkyně ŠR. 
 
Rozprava: 
- Omluva zapisovatele za pozdní zhotovení zápisu. 

- Kritika přílišné podrobnosti zápisu a nepřesné neautorizované formulace. 

- Vzhledem k závažným skutečnostem týkajících se financování školy byl zhotoven velmi 
podrobný zápis. 

- V jednacím řádu není definováno, do jaké míry má být zápis podrobný, proto bylo přijato 
následující usnesení.  

 
J. Červenka navrhl usnesení: 
ŠR projednala zápis z minulého jednání a konstatovala, že záznamy z projednání v něm 
uvedené, kromě usnesení, jsou nad rámec běžného zápisu a nelze doložit jejich pravdivost, 
kterou někteří členové rady zpochybňují. Členové rady propříště požadují pouze stručný zápis 
bez záznamů z projednávání jednotlivých bodů kromě usnesení.  
 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

pro pro pro pro pro pro 
Celkem: 6 pro/0 proti/0 zdržel.     Návrh: přijat. 

 

S. Skřička dává z důvodu pokročilého času jednání (21:00 hodin) a velkého množství ještě 
neprojednaných bodů návrh na přerušení jednání s tím, že bude pokračovat příště ve stejném 
programu. 
S. Nunvářová dává protinávrh, že jednání bude ukončeno a bude pokračovat příště s novým 
programem jednání. Nejdříve je hlasováno o protinávrhu. Následně o návrhu. 

Ivo Brzák Josef 
Červenka 

Dana 
Holečková 

Svatava 
Nunvářová 

Stanislav 
Skřička 

Roman 
Vančura 

proti proti proti pro proti proti 
pro pro pro proti pro pro 

Hlasování o ukončení a novém programu. Celkem: 1 pro/5 proti/0 zdržel. Návrh: nepřijat. 
Hlasování o přerušení a pokračování v programu. Celkem 5 pro/1 proti/0 zdržel. Návrh přijat. 

 
ŠR byla z časových důvodů přerušena ve 21:10 h. Jednání bude pokračovat dne 15. 4. 2019 od 
17:30 h. 
 
 
Přílohy zápisu: 
A. Prezenční listina 
B. Inspekční zpráva ČŠI. 
C. Protokol o kontrole ČŠI. 
D. Zpráva o přijetí opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků uvedených v kontrolním 

zjištění. 
E. Podněty a dotazy rodičů. 
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Zapsal: Josef Červenka 

Zápis ověřil: Stanislav Skřička 

Ověřovatel ověřil zápis jen částečně. Ověřené části zápisu jsou označeny v textu šedým 
podbarvením. 

Poznámka zapisovatele: 

Dle jednacího řádu uvedl zapisovatel stručný záznam rozpravy, rozprava byla skryta 
(začerněna) na základě usnesení přijatého na jednání ŠR č: 23/2019 ze dne 16. září 2019 v bodě 
č. 7. : 

,, R. Vančura navrhuje: Řešení patové situace se zápisem 22/2019 reagovat nezveřejněním sporného 
bodu – stručný obsah rozpravy, i když je to proti JŘ, a zveřejněním všech ostatních součástí zápisu 
č. 9, odst. 5: 
pořadové číslo zasedání, 
datum zasedání, 
účast členů ŠR, 
schválený pořad zasedání, 
přijaté závěry, 
průběh a výsledek hlasování s uvedením, jak jednotliví členové hlasovali, 
přijatá usnesení.‘‘ 
 

Předsedkyně ŠR Svatava Nunvářová 


