
Zápis z jednání školské rady ze dne 11. 4. 2019

Přítomni: 

Petra Maličká 

Mgr. Zdeněk Kubík 

Mgr. Kateřina Šitinová 

Renata Pírková 

Mgr. Petra Půlpánová  

Mgr. Jana Farská 

Eva Vacková 

Omluveni: 

Mgr. Lenka Tichá 

Petr Bartoš 

 

Host: 

Mgr. Jaroslav Sogel 

 

I. Úvod a informace ŘŠ 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 15:00. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Sogel seznámil členy rady 

s novinkami od posledního jednání ŠR a s rozpočtem a hospodařením. Viz příloha. Údaje o financích jsou 

k nahlédnutí na školním webu v sekci Škola -> Rozpočet. 

II. Přehled hlavních úkolů školy na rok 2019 

Rada se seznámila s přehledem hlavních úkolů školy na rok 2019, viz příloha. 

III. Připomínky rodičů 

Školská rada projednala následující připomínky rodičů: 

 Edookit – ať učitelé včas a úplně informují 

o Zápis známek zpětně za 2 měsíce najednou není v pořádku. 

o Informovat o domácí přípravě 

o Dostatečně dopředu informovat o písemkách. 

 Tělocvik – stížnosti na to, že učitelé jsou na mobilu a nevěnují se výuce – 2. stupeň. 

 Sběr papíru – kritika hranice pro slosování, mohla by být nižší. Diskuse – dříve to bylo tak, že kdo 

měl nejvíc, ten vyhrál, proto se přistoupilo k losování. I tak je ve slosování cca 40 dětí. 

 Vztah ke vzdělávání, usnadňování práce – např. proč chybí ústní zkoušení 

 Některé výchovy – málo známek pro výpočet průměru, přílišná přísnost 

Dále rada projednala sebrané připomínky k práci jedné paní učitelky a k její komunikaci s rodiči. Vybrané 

problémy: 

 Styl jednání je útočný. 

 Nároky na děti jsou vzhledem k jejich věku příliš vysoké, včetně rozsahu domácích úkolů. 

 Některé děti jsou stresované a obávají se chodit do školy. 

 Konkrétní výtky k některým jednotlivým situacím z výuky, o kterých se podobně vyjadřuje více 

dětí. 

 Nesoulad známek, zapsaných v psané dokumentaci a v Edookitu (elektronické dokumentaci). 

Vedení školy přislíbilo problém s dotyčnou paní učitelkou řešit, stejně jako ostatní připomínky. 

 



IV. Diskuse 

V diskusi probrali členové rady účast žáků na třídních akcích typu pobytový lyžařský výcvik, rodičovské 

schůzky, nový způsob financování škol, problematiku přijímání nespádových dětí do 1. ročníku, styly 

učení, personální krizi ve školství. 

V. Závěr 

Jednání školské rady skončilo v 17:10. 

 

Ověření zápisu 

Zástupce za zřizovatele ................................................................... Podpis: ............................................................... 

Zástupce za pedagogy ..................................................................... Podpis: ............................................................... 

Zástupce za rodiče ........................................................................... Podpis: ...............................................................  

 

V Hostinném, dne 11. 4. 2019 


