
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 9.10.2014 

jednání se zúčastnilo 7 členů školské rady ( viz. přiložená prezenční listina ), jako host se zúčastnila 
schůzky paní ředitelka Mgr.Bc. Alena Bačíková 

 
 

 

Program jednání: 1) Dořešení výroční zprávy za školní rok 2012 – 2013 
 

   2) Situace II. stupeň  
 

   3) Výroční zpráva za školní rok 2013 -2014 

 
   4) Diskuze 

 
   5) Závěr 

 
 Členové rady se domluvili, že není třeba pořizovat zvukový záznam ze schůzky konané dne 9. 10. 

2014. 
 

Průběh jednání: 1) Dořešení výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013 - na základě 
vyjádření z ministerstva školství, odboru vzdělávací soustavy pana Ing. 

Vladimíra Kavana - viz příloha, budou stížnosti z výroční zprávy za školní rok 
2012/2013 vyjmuty, výroční zpráva bude uložena ve škole na veřejném místě. 

 

 
2)  Situace ve škole na druhém stupni - Dotazy od rodičů pokládala paní 

Vítková   
 

1. Z jakého důvodu a proč odcházejí dlouholetí a zkušení učitelé z 

pedagogickým vzděláním ze ZŠ Častolovice?  
Paní ředitelka Mgr. Bc. Bačíková odpověděla, že neví proč, učitelky daly 

výpověď bez udání důvodu.  
 

2. Proč vyučují odborné předměty učitelé bez pedagogického vzdělání a 

žádné předchozí praxe (matematika, český jazyk)   
Paní ředitelka Mgr. Bc. Bačíková odpověděla, že český jazyk učí paní Mgr. 

Kozáková, aprobovaná učitelka s 3letou praxí. Matematiku vyučuje Ing. 
Pinková, která studuje učitelství, začíná a dohlíží nad ní Mgr. Irena 

Lohniská, nelze dopředu říci  jestli naučí, nebo nenaučí za 14 dní výuky, 
má kvalifikaci, pracuje s dětmi dobře, používá interaktivní tabuli, má 

připravené příklady jak pro pomalejší, tak pro rychlejší počtáře. 

 
Paní ředitelka doporučila návštěvy hodin výuky matematiky rodiči. 

 
3. Proč je hluk a nepořádek při hodinách? 

Paní ředitelka Mgr. Bc. Bačíková odpověděla, že pořádek při hodinách 

osobně kontroluje dělá namátkové kontroly a vše je v pořádku. Chování 
dětí v hodinách je dané výchovou v rodinách. Výchova je záležitostí 

rodičů. Škola nemá vychovávat, ale vzdělávat.  
                   

4. Kdo a jak zaručí kvalitu vyučovaného předmětu těmito nekvalifikovanými 
učiteli a kvalitní přípravu na přijímací zkoušky.  

Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že se ve škole žáci nemají 

připravovat na přijímací zkoušky, mají se připravovat doma, není 
povinností školy připravovat děti na přijímací zkoušky.  

 



 

 

5. Kdo bude garantovat, že výuka odborných předmětů bude probíhat podle 
osnov pro dané třídy, vyučovaná látka jim bude odborně a profesně 

vysvětlena a žáci vyučované látce dobře porozumí? 
Paní ředitelka Mgr. Bc. Bačíková odpověděla, že odborné předměty škola 

neučí, za kvalitu výuky ručí ona, zaštituje a hlídá odbornost  proto 

navštěvuje třídy, každý učitel by měl dle morálky učit tak, aby výuka byla 
co nejlepší.  

Paní ředitelka označila tento dotaz jako naprosto bezpředmětný.  
 

6. Jsou tyto učitelky ve škole dočasně? Bude v nejbližší době vypsáno 
výběrové řízení na pedagogické pracovníky s odpovídající aprobací? 

 Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že učitelky jsou zaměstnány 

na rok, jsou kvalifikované, další výběrové řízení bude znovu v červenci, 
pokud bude třeba. Neví, jak udržet pedagogické pracovníky pokud 

odcházejí sami a v průběhu školního roku. Během šk.roku nelze sehnat 
nové aprobované učitele mají již práci.  

 

7. Lze dát souhlas se zúčastněním se dítěte na školních akcích jenom jednou 
na celý školní rok, a ne na každou akci zvlášť? 

 Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že na doporučení  ČSI HK 
nelze, vzhledem ke stížnostem musí být souhlas na každou akci.  

 
8. V minulém školním roce se žáci účastnili poměrně hodně akcí pořádaných 

v době vyučování, nebyly tyto akce pořádány na úkor zameškání výuky? 

Paní ředitelka Mgr. Bc. Bačíková odpověděla, že se akce vztahují k výuce, 
smyslem akcí je i výchova ke slušnému chování. Sama si dělala statistiku a 

všechny hodiny byly odučeny. 
 

9. Dravci, kolik stála skutečně akce?  

Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že se jedná zřejmě o slevu. 
Slevu měli děti ze 2. třídy, byly na plavání, a přijely o půl hodiny déle. 

 
10. Proč se píše do pracovních sešitů přes fólii?  

Paní ředitelka Mgr. Bc. Bačíková odpověděla, že do pracovních sešitů se 

píše přes folii, aby se pracovní sešit mohl dále využívat pro další ročníky. 
Je to na doporučení ČSI HK. Tento návrh není návrhem vedení školy. 

 
11. Reedukace v letošním roce, proč je málo konzultací?  

Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že reedukace probíhá, vyšší 
ročníky mají za sebou již 3 - 4 hodiny. 

 

12. Jak dopadl dotazník na lyžařský kurz, cyklovýlet, zájezd do zahraničí?  
Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že vyhodnocení už má, ale 

výsledek musí domluvit ve sboru. 
 

13. Jaký má význam zápis ze třídní schůzky?  

Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla 
 - Doporučení ČSI HK. 

 
14. Proč mají rodiče do žákovské knížky psát, že nezaplatí příspěvek SRPDŠ? 

Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že o tom neví, není to její 
pokyn. 

 

 
 

 



15. Jak je to s třídním učitelem 8.B, často se střídají? Jsou děti spokojené?  

Paní ředitelka Mgr.Bc. Bačíková odpověděla, že od 16. 9. 2014 je třídní 

učitelkou 8.B paní Mgr. Kozáková, pracuje dobře, stížnosti na ní nejsou. 
Děti jsou spokojené. 

 
  

 

 
   3) Výroční zpráva za školní rok 2013 – 2014 

Vzhledem k tomu, že většina členů rady do termínu schůzky rady, neměla     
možnost prostudovat výroční zprávu za rok 2013 -2014, protože zprávu 

poslala paní ředitelka předsedkyni šk.rady poštou a ne v elektronické 
podobě, souhlasili členové rady s prostudováním zprávy a jejím 

odsouhlasením elektronickou cestou. 

 
 

 
 

 

Diskuze: Pan Mgr. Charvát požaduje častější (čtvrtletní) schůzky Rady školy a dále 
doplnění internetových stránek školy o chybějící Zápisy z Rady školy a tím i o 

větší informovanost veřejnosti Radou školy. 
 

 
 

 

 
 

Závěr: 1. Členové rady se dohodli, že z výroční zprávy školy za rok 2012/2013 budou 
vyjmuty stížnosti a zpráva bude uveřejněna na veřejném místě ve škole. 

 

2. Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 bude členům rady zaslána 
elektronicky a ti se vyjádří k této zprávě v podobě hlasování. Termín schválení 

této výroční zprávy je do 15. 10. 2014. 
 

3. Akce pořádané školou: informace o akcích jsou zveřejněny na webu školy 

týden dopředu, žáci dostávají lístečky s cenou a programem akce a rodiče se 
mohou předem rozhodnout, jestli se žák akce zúčastní nebo nezúčastní. 

 
4. Členové rady se dohodli, že zápis se schůzky školské rady bude nejdéle do 

14 dnů zveřejněn na stránkách školy, kvůli včasné informovanosti veřejnosti. 
  

5. Členové rady určili ověřovatele zápisu: za rodiče paní Vítková, za učitele: 

pan Mgr. Charvát 
 


