
Zápis z 2. jednání školské rady 

12. června 2017 
 

Přítomni: Androniková Helena, Hnátová Jaroslava, Janauer Viktor, Kocianová 

Barbora, Kolesová Hana, Konopík Medard, Rážová Ivana, Vrtišková Kateřina 
 

Omluveni: Benda Aleš 
 

Program: 

a. školní dokumenty (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků, koncepce rozvoje školy) 

b. podněty od zákonných zástupců 

c. kompetence ŠR 
 

1. K. Vrtišková zahajuje jednání školské rady, seznamuje přítomné členy ŠR 

s návrhem programu, ptá se na připomínky. V. Janauer navrhuje zaměnit pořadí bodů 

2. a 3., hlasuje se o změněném návrhu programu. 

Změna programu odsouhlasena – 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

2. K. Vrtišková představuje navržené změny ve Školním řádu. Text Školního řádu 

s navrženými změnami zaslaný elektronicky paní ředitelkou je výrazně odlišný od 

aktuálního, který mají žáci v ŽK. Proto se ŠR shoduje, že pouze prodiskutuje 

stávající Školní řád včetně navržených změn. 

Závěr: K. Vrtišková sepíše úpravu navrhovanou ŠR vedení školy s žádostí 

o prodiskutování v pedagogickém sboru. ŠR schválí Školní řád na začátku nového 

školního roku. 
 

3. K. Vrtišková představuje Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která 

jsou k dispozici na stránkách školy a která byla zaslána paní ředitelkou elektronicky. 

Probíhá diskuze mezi členy ŠR. 

Závěr: Stejně jako u Školního řádu zašle K. Vrtišková navržené úpravy vedení školy, 

schvalování proběhne na začátku nového školního roku. 
 

4. K. Vrtišková představuje Koncepci rozvoje školy, která byla paní ředitelkou 

zaslána členům ŠR elektronicky. Členové ŠR diskutují zejména nad potřebou 

aktualizace tohoto dokumentu na základě změn, ke kterým za uplynulé dva roky 

došlo. 

Závěr: K. Vrtišková zašle vedení školy podněty vzešlé z diskuze. 
 

5. Členové ŠR diskutují nad kompetencemi ŠR, které vyplývají ze Školského zákona 

(561/2004 Sb., §168). Jednotliví členové vidí kompetence ŠR rozdílně. Shodují se 

zatím na tom, že projednají podněty zaslané zákonnými zástupci žáků a předají je 

vedení školy či dalším odpovědným osobám. 
 

6. Členové ŠR projednávají podněty ze strany zákonných zástupců. 

a. webové stránky školy a tříd – paní Neumanová 

- nejednotné, nepřehledné, řešeno a nedořešeno v předchozí ŠR 

- návrhy na zlepšení 

b. školní klub – paní Neumanová 

- děti nechodí ven, čas tráví převážně hraním na mobilech 



- řešeno v minulém pololetí, nevyřešeno, nedostatečná argumentace ze strany 

paní ředitelky 

c. školní jídelna – paní Neumanová, paní Janoušková 

- vaření z polotovarů, chuť, konzistence, dochucovadla 

- návrh zapojit se do projektu „Skutečně zdravá škola“ 

d. kvalita výuky na 2. stupni – paní Neumanová 

- málo aktivit v porovnání s 1. stupněm (akce, projekty, …), možná 

nedostatečná informovanost směrem k rodičům 

- zájem o rodilého mluvčího na výuku AJ 

e. konzultační hodiny 2. stupně – paní Neumanová 

- nedostačující (5 minut na rodiče) – více času nebo změna konceptu 

konzultačních hodin 

f. začátek školního vyučování – paní Janoušková 

- nespokojenost se začátkem v 7:50, poukázání na školy v okolí, které začínají 

v 8:00 

- odkaz na zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.), 

potřeba oslovit Odbor dopravy KÚ Středočeského kraje 

g. zvyšování kvality školy, autoevaluace školy – paní Janoušková 

- návrhy na zpracování hodnocení školy z dostupných zdrojů 

- návrhy na zapojení do výzev EU a MŠMT 

h. německý jazyk – paní Janoušková 

- možnost zajistit doplňkovou činností kroužky nejen AJ ale i NJ 

i. návaznost výuky matematiky ve třídách, které se učily dle koncepce 

prof. Hejného – paní Lodrová, Synková, Jedličková 

- nespokojenost se způsobem řešení situace, kdy po odchodu paní učitelek ze 

školy nebudou mít dvě třídy možnost pokračovat ve výuce matematiky podle 

prof. Hejného 

j. personální obsazení ve třídě 2. B – pan Kolesa 

- nespokojenost s postupem paní ředitelky při zajištění učitele do třídy, jejíž 

třídní učitelka nastoupila na mateřskou dovolenou 

Závěr: K. Vrtišková pošle souhrnně podněty dle jejich povahy odpovědným osobám 

a požádá o vyjádření (vedení školy, vedení školní jídelny, vedení obce). 
 

7. Diskuze – z předcházející diskuze u jednotlivých podnětů ze strany zákonných 

zástupců vzešel návrh vybrat si pro funkční období ŠR priority, kterým bychom se 

věnovali hlouběji a mohli tak být škole nápomocni při jejich řešení. 

a. výuka cizích jazyků (oslovení kvalitních pedagogických pracovníků, rodilých 

mluvčí, nabídka zájmových kroužků, …)  

b. výroba propagačního letáku školy 

Závěr: Hlasování o stanovených prioritách – 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

8. Příští jednání školské rady se uskuteční v posledním srpnovém nebo prvním 

zářijovém týdnu. 
 

Skončeno: ve 21:00 

Zapsala: J. Hnátová a K. Vrtišková 


