Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno,
náměstí Republiky 10, Brno 614 00 (dále jen "škola")
konané dne 18. 9. 2020 prostřednictvím aplikace MS Teams
Přítomni:
Členové školské rady:
Mgr. Zuzana Bartušková, za pedagogické pracovníky
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D., za zákonné zástupce
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., za ÚMČ Brno – Sever
Hosté:
Mgr. Simona Pokorná, ředitelka školy
Program schůze:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Bezpečnostní a hygienická pravidla související s koronavirem
4. Změna školního řádu
5. Příspěvky členů školské rady a hostů
6. Různé
7. Závěr

1. a 2. Zahájení schůze a schválení programu všemi přítomnými členy.
3. Paní ředitelka informovala o bezpečnostních a hygienických pravidlech. Všichni žáci po

příchodu do budovy školy (či do třídy) si povinně umývají ruce teplou vodou a mýdlem,
mají k dispozici také dávkovač s dezinfekcí. Harmonogram paní uklízeček byl upraven
tak, aby mohly v průběhu dopoledne opakovaně dezinfikovat zejména toalety a kliky,
přičemž po skončení vyučování i ve třídách vše důkladně dezinfikují (lavice, židle,
podlahy, umývadla, spínače atd.).
Stěhování žáků do odborných učeben je omezeno. Týká se pouze počítačových učeben,
kde příslušenství, kterých se žáci dotýkají (klávesnice, myši) jsou po každém použití
důkladně dezinfikovány, a učeben přírodopisu a chemie, kam dochází jen žáci 8. a 9.
třídy.
Otázkou zůstává, jak řešit do budoucna hodiny tělesné výchovy. Dosud se to řeší
s pobytem venku, což počasí zatím umožňuje. Jak však zabezpečit po přesunu do
tělocvičny její dezinfekci vč. použitých sportovních pomůcek či nářadí po každé hodině
tělesné výchovy, zůstává nevyřešená.
Je zajištěno také pravidelné větrání tříd.
4. Změna školního řádu je řešena dodatkem. Jde o dodatek v souladu s novelou zákona

týkající se povinnosti distanční výuky jako součásti povinné školní docházky, která byla
schválena parlamentem na konci srpna tohoto roku. Jde o povinnost v případě nutnosti

zavedení distanční výuky na škole s přihlédnutím k možnostem rodiny, tedy pokud žák
nemá doma možnost pracovat přes počítač, bude mu zajištěno předávání úkolů a kontrola
jejich plnění jinou formou.
Do dodatku ke školnímu řádu byla zahrnuta též úprava týkající se samoobslužnosti žáků
v jídelně, která pozbývá platnost po dobu trvání zhoršené epidemické situace. Namísto
samoobslužnosti je při stravování pověřen vždy pedagogický pracovník vybavený
rouškou, rukavicemi, který zajišťuje či vypomáhá při servírování polévky a podávání
příboru žákům.
Další doplnění ve školním řádu se týká možnosti izolace žáka, u kterého by se projevily
známky virového onemocnění, do oddělené místnosti, kde bude hlídán pověřeným
pracovníkem školy (poučeným, jak se zachovat v takovém případě) do doby, než si ho
vyzvednou rodiče.
Členové školské rady po seznámení se s uvedenými změnami schválili nové znění
školního řádu.
Paní ředitelka doplnila ještě, že v době konání schůzky již bylo oznámeno (formou dopisu
od magistrátu), že vyjádření od lékaře o tom, že dítě trpí astmatem či jinou chronickou
nemocí dýchacích cest, bude moci být nově nahrazeno čestným prohlášením rodičů.
5. Příspěvky členů školské rady a hostů: otázka ochrany pedagogických pracovníků.

Dle slov paní ředitelky škola má k dispozici štíty, které se podařilo získat jako sponzorský
dar ještě v březnu od firmy, která nabízela tyto štíty pro školská zařízení zdarma. Dle slov
paní ředitelky se štíty jeví při výuce vhodnější než roušky (zejména u výuky cizích
jazyků). Problémem však je, že po právní stránce štíty nemohou být ani dle MŠMT
adekvátní náhradou roušek.
Paní učitelka Bartušková vznesla otázku ohledně ochrany učitelů prvního stupně.
Upozornila na možný problém související s tím, že se na první stupeň vztahuje výjimka z
nošení roušek. Připomněla specifika výuky na prvním stupni, která vyžaduje více blízkého
kontaktu se žáky, než je to běžné na druhém stupni. Je potřeba se nad žáky častěji sklonit,
pomáhat jim, tedy být k nim fyzicky na blízku. Paní učitelka upozornila také na problém
s roušky u žáků prvního stupně v situaci, kdy děti opouštějí třídu, a kdy jsou povinni si
roušky nasadit a dochází často k nehygienickému zacházení s nimi. Podle slov paní
učitelky Bartuškové by učitelé prvního stupně proto měli být také chráněni.
Paní učitelka Bartušková uvedla, že by učitelé proto uvítali i větší zásobu roušek, které by
mohly být pedagogům dostupné. Upozornila na větší „spotřebu“ roušek při běžném
provozu školy. Aby si zásoby učitelé v potřebném množství zajišťovali sami, považuje za
neúměrnou zátěž přenesenou na zaměstnance.
Paní ředitelka v této souvislosti uvedla, že obec ještě na jaře sice zjišťovala poptávku škol
o počtu roušek, nakonec však škola obdržela pouze odpověď, že není v možnostech obce
roušky školám distribuovat. Ještě na konci minulého školního roku však škola obdržela
jednorázovou zásobu roušek od magistrátu.
Škola však ani kvůli jiným podobným výdajům (např. na dezinfekční prostředky) nemá
možnost vyčlenit další prostředky na nákup dalších zásob roušek.

Pan Kohoutek navrhl v této souvislosti, že vznese dotaz na radnici (příp. směrem na
magistrát), jestli by nebylo možné nějakou zásobu ochranných pomůcek uvolnit. Případně
jestli by namísto roušek nebylo možné poskytnout škole finance na jejich nákup.
Paní ředitelka uvedla, že z hlediska bezpečnosti pedagogů nejlepším řešením by byly
respirátory, jejich cena je však pro školy neúnosná, případně by mohly být řešením
nanoroušky. Apelovala přitom právě na nutnost ochrany pedagogů, když už se ocitli
v první linii.
Členové ŠR se opakovaně shodli na tom, že by bylo potřebné dát na vědomí
magistrátu poptávku po jakékoli pomoci v tomto směru.
6. Různé. Paní ředitelka zmínila rekonstrukci školy, která měla proběhnout, ale zatím se

nerealizovala. Dle jejích informací se nyní vyjednává s městem, aby investice, které byly
na rekonstrukci školy určeny, byly přesunuty na příští rok, kdy by se rekonstrukce mohla i
proběhnout.
-

Paní ředitelka dále informovala členy ŠR o tom, že poté, co na konci května se ZŠ
Merhautova (budova Vranovská) přesunula zpět do svých prostor, umožnilo to škole
jednak opět zpřístupnit družinu z ulice Nováčkové, tedy odděleně od hlavního vchodu
školy, jednak zprovoznit opět cvičné kuchyně.
- Kapacita školy je momentálně naplněna maximálně, tedy bez slíbené rekonstrukce,
nemůže v této situaci přijímat další děti.
- Paní ředitelka zmínila též zdevastované venkovní hřiště. Nejde o havarijní stav, ale
takový, který by vyžadoval rekonstrukci (zejména podkladový povrch). Ve vyhlídce je
žádat v rámci rozvojového programu IROPu peníze na kompletní rekonstrukci tohoto
venkovního hřiště, k čemuž by škola uvítala podporu ze strany obce. Jakmile budou
známy přesnější parametry, požadavky výzvy, škola plánuje ve věci obec oslovit.
Dále také:
- Problémy se cvičnou kuchyní, jedná se o konstrukční problém (chybějící odpadové
trubky od dřezů).
- Škola je nově vybavena komplet novou internetovou sítí (vč. wifi).
7. Závěr. Předběžná dohoda termínu další schůze školské rady je s ohledem na rychle se
měnící situaci dle potřeby, či nejpozději v druhém pololetí školního roku 2020/2021.
Za školskou radu zpracovala: Laura Fónadová

V Brně dne 25. 9. 2020

