
Zápis z jednání Rady rodičů dne 6. 6. 2019

Přítomni:
Za ZŠ sv. Voršily: p. ředitel
Za sestry: Sr. Magdalena
Za RR: viz prezenční listina
Přítomni: 

1.A Dagmar Svatošová, 1.B Hana Drahošová, 2.B Martin Štefan, 3.A Pavol Smolárik, 3.B
Jan  Firich,  4.A  Antonín  Mores,  4.B  Tomáš  Jelínek,  5.A  p.  Kefurtová,  5.B  Dagmar
Volencová, 6.A Kristina Vorlíčková, 7.A Kateřina Gucfová, 7.B Petr Chvátal, 8.A Kristýna
Jirsová, 9.B Helena Ladová Lišková

Omluveni: 
1.B Hana Drahošová, 2. A Anna Ježková, 8.B Štěpánka Sunková, 9. A Helena Ladová           
Lišková, 6. B Petra Fajfrová

Program:
1) Žádosti
2) Výpověď třídní učitelce 3.B – paní Magdaleně Fenclové
3) Informace p. ředitele
4) Ostatní

ad 1) kromě dalších
Schválen jednomyslně návrh na pozornost pro učitele a zaměstnance školy na konci školního roku. 
Cca 100 Kč na osobu.

Ad 2)
3.B – výpověď p. učitelce Fenclové

Ohlášeni se dostavili  rodiče žáků 3.B:  Marek Souček, Libor Kopáček, Hana Ježková,  Vladimír
Gronát, Silvie Pösslová, p. Studenovský, Jan Firich

Rodiče přišli sdělit svůj nesouhlas s výpovědí třídní učitelky 3 B Magdalény Fenclové, chtěli znát
všechny důvody, proč se tak stalo. Také vyjádřili přání dosáhnout změny stanoviska ředitele školy.
Petice proti propuštění paní učitelky Fenclové podepsali rodiče 19 dětí, celkem 36 podpisů. Petice
byla předána panu řediteli.

Přítomní rodiče argumentovali  velmi úzkým vztahem dětí  k učitelce (děti  ji  milují),  schopností
učitelky si je získat, osobní nasazení, nadšení pro učitelství atd. Proto nechápali, jaké mohou být
důvody  výpovědi,  chtěli  je  znát.  Na  předchozí  informační  schůzce  s  rodiči  se  panu  řediteli,
vzhledem  k  abnormálně  emočně  vypjaté  atmosféře,  nepodařilo  věc  vysvětlit.  Proto  se  rodiče
rozhodli vyslechnout si pana ředitele na této schůzce Rady rodičů.

Několik členů RR – do této doby neseznámených s kauzou – podotklo, že pokud ředitel propustí
schopného pedagoga, musí mít závažné důvody. Výpověď je v jeho kompetenci a odpovědnosti.

Z následujících slov p. ředitele Roubíčka vyplynulo, že: 
Zásadně odmítá, že by jakýmkoliv způsobem paní Fenclové ubližoval. Vždy jí přiznal to dobré, co
pro  školu  a  děti  dělala.  Nicméně  se  jedná  o  víceleté  problémy,  které  paní  učitelka  dostatečně
nereflektovala, ač byla upozorněna i vytýkacím dopisem. Letos navíc zjistil závažné pedagogické
chyby,  ačkoliv  učitelé  mají  vyhledat  podporu  ve  škole,  pokud  si  s  něčím nevědí  rady  (školní



psycholog, metodika prevence aj.) – komunikace jen s některými rodiči… Paní učitelka Fenclová
není týmovým hráčem, nepřipustila chybu a neprojevila snahu o nápravu.
Názor a stanovisko ředitele podpořili někteří členové RR svými zkušenostmi. 

Rodiče namítali  dle  nich nevhodný způsob sdělení  a  časování  výpovědi.   Pan ředitel  podrobně
vysvětlil, den po dni, jaký byl plán – s pomocí psycholožky – jak a kdy děti informoval. Bohužel,
informace o výpovědi se dostala mezi rodiče dříve, (dokonce dříve, než k pedagogickému sboru),
což způsobilo výbuch emocí nejen u dětí, ale i u více rodičů. Na škole v přírodě se dále mělo na
tomto problémů dál pracovat, učitelka ji zrušila vzápětí po obdržení výpovědi.

Pan ředitel Roubíček ještě přiblížil dnešní den. V závěru výuky vysvětlil dětem, že paní učitelka
odchází a že to není jejich vina (děti tuto zprávu nesly velmi těžce, ale s pomocí školní psycholožky
se situaci podařilo zklidnit). Důvodem jsou neshody mezi panem ředitelem a paní učitelkou. Takové
situace se stávají, učitelé odcházejí z různých důvodů (učitelka jde na mateřskou, změní zaměstnání
nebo se přestěhuje). 

Následovaly ještě námitky ze strany rodičů:
Prosba o zvážení, aby p. učitelka by mohla s dětmi zůstat do 5. třídy.  Škoda, že to, co zaznělo dnes,
nezaznělo dřív, chybou byl  i způsob, jak se to děti dozvěděly aj.

Pan ředitel sdělil, že standardně se při ukončení pracovního poměru domluví, kdy a jak se zpráva
oznámí dětem a rodičům. Zde nebyla domluva možná. P. ředitel již jen doinformovával ty, kteří by
to měli vědět. Komentoval člen RR – informace o výpovědi šla nestandardní cestou. 

Někteří  rodiče  připustili,  že  o  vznesených  argumentech  budou  přemýšlet,  zkusí  vše  v  sobě
zpracovat, někteří na místě sdělili, že mění svoje nesouhlasné stanovisko. Zaznělo i poděkování za
toto  setkání  a  informace,  chtějí  zůstat  ve  škole.  Poslední  slova  pak  byla  prosba  pana  Libora
Kopáčka o modlitbu za všechny.

Do složky z dnešní schůzky Rady rodičů založeny dopisy:
p.  Šmoldasová,  p.  Kopáček,  p.  Souček,  p.  Gronát,  manželé  Kyzlinkovi,  p.  Sacherová,  manželé
Krylovi

Ad 3)
p. ředitel.:

Příští týden
školy v přírodě
některé třídy mají akce – neodjíždí na školu v přírodě
oficiální závěrka 14.6., třídy na škole v přírodě 
Od 17.6. – výuka dle rozvrhu.
Závěrečné hodiny, odevzdávají se učebnice, už nebude známkování.
19.6. je pedagogická rada.
Boží Tělo – mše u sv. Voršily.
1. sv. přijímání
26.6. – závěrečná porada.
závěrečné mše sv. – nyní plánovány rozdělené.
27.6. – 1. stupeň od 8:00
28.6. – 2. stupeň 
Vše bude upřesněno ve Zprávách ze školy.



Zahajovací mše sv. příští školní rok.
Mše bude společná. Bude v kostele u Týna.
Všichni se sejdeme ve škole – 1. i 2. stupeň. Šk. rok se zahájí ve škole.
U Týna pak mše sv. od 9:30 do 10:30. Tím končí program toho dne – rozchod na Staroměstském
náměstí. Děti, které půjdou do družiny, se vrátí do školy s třídními učiteli.

Letošní akademie.
Stupně by měly být společně – děti neviděly své představení.
Salesiánské divadlo nebylo objednané. Divadlo Na prádle bylo přes rodiče – p. Hruškovou. Bylo to
za výhodnějších podmínek a jednodušší.
Na prádle – 150 míst.

Ad 4)
p. Fišerová
Horší známky na vysvědčení na 2.  stupni – snižují  šanci dostat  se na školu – chybějí  body za
vysvědčení.

Příští jednání RR se uskuteční ve středu 4. 9. 2019 v 18 hodin.
Zapsali: J. Firich, D. Volencová
6. 6. 2019
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