
Zápis ze čtvrtého zasedání školské rady 

konané dne 3.11.2014 

 

Přítomni: Vrtišková K., Hereitová I., Tomková M., Neumanová J., Pézlová M., Filip P., Jahodová H., 

Koubek M. 

Hosté: Ullwerová D. 

Omluven: Konopík M. 

 

Program: 

1. Bezpečnost ve škole 

Tento bod byl zařazen na žádost rodičů. Paní ředitelka popsala stávající zajištění školy. Po 

následné diskuzi doporučila školská rada omezení doby vyzvedávání dětí z družiny a to tak, že 

jen v určitou hodinu. Družina tak bude moci mít pravidelnější program, omezí se neustálé 

odbíhání k telefonu. Rada doporučila umístit ke vchodu kameru tak, aby vychovatelky 

z družiny byly schopné identifikovat příchozího, kterého vpouštějí dovnitř. Toto se oznámí 

rodičům dopisem. – zajistí paní ředitelka. 

 

2. Vedení školy vzhledem k výsledkům voleb 

Paní ředitelka byla v komunálních volbách zvolena starostkou obce. Ubezpečila radu, že její 

pracovní vytížení se v žádném případě nedotkne školy. Konkurz na nového ředitele bude 

vyhlášen tak, aby mohl výherce plynule a s dostatkem času přebrat veškerou agendu a 

povinnosti a ujmout se na konci školního roku vedení školy. – školská rada vzala na vědomí. 

 

3. Hodnocení ČŠI 

O proběhlé inspekci na ZŠ nebyl dosud škole doručen protokol, po prostudování a 

připomínkování bude na stránkách školy vyvěšen odkaz. Minulé inspekční zprávy jsou 

k nahlédnutí na stránkách ČŠI. – školská rad vzala na vědomí. 

 

4. Řád školy, Vnitřní řád školní družiny, Vnitřní řád školního klubu 

Předložené dokumenty byly prostudovány a schváleny všemi přítomnými členy školské rady 

(8x schváleno) 

 

5. Výroční zpráva školy 

Diskuze: 

 pí.Neumanová- ve výroční zprávě našla málo informací o činnosti na 2. stupni, nepoměr 

v počtu školení učitelů 1. a 2. stupně. Bylo by vhodné, aby výroční zpráva, jako veřejně 

přístupný dokument více prezentoval své činnosti a aktivity žáků na 2. stupni a oslovil tak 

rodiče při rozhodování, zda dítě ponechat na škole i nadále.  

Pí.Vrtišková, Hereitová, Pézlová- vysvětlují možný nepoměr v počtu školení. Na 1. stupni mají 

učitelé široký záběr předmětů, kdežto na 2. stupni se učitelé specializují. V současné době 

probíhá intenzivní školení nové vyučovací metody matematiky, může se proto zdát, že 

školení učitelů 1. stupně je v převaze, jiná léta to je naopak. 



Pí. Vrtišková informovala o novém Školním zpravodaji, který bude pravidelně informovat o 

činnosti školy – toto potřeba vyplynula z diskuze na 2. zasedání školské rady (26.2.2014) 

Školská rada schvaluje výroční zprávu (8 x schváleno) s doporučením, více se věnovat 

propagaci 2. stupně. 

 

6. Výstupy dotazníkového šetření 

Pí. Vrtišková popsala nejdůležitější výstupy z dotazníkového šetření. Výsledky názorů dětí, 

rodičů, zaměstnanců ve vztahu ke škole, prostředí, výuce. 

Z grafů je vidět, že v důležitých otázkách je škola nad průměrem zkoumaných škol. – školská 

rada vzala na vědomí. 

 

 

7. Závěr 

Další jednání bude svoláno dle potřeb v souladu s jednacím řádem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Hana Jahodová, předsedkyně ŠR dne 5.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


