
Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 15. 2. 2018 

Přítomni: 

Jana Hawryluková 

Dana Kopecká 

Hana Králíková 

Linda Staňková 

Petra Wrlíková 

Renata Ondroušková 

Hosté:  

Mgr. Hana Králíková - ředitelka ZŠ Štěchovice 

Mgr. Milan Strnad - zástupce ředitele ZŠ Štěchovice 

PROGRAM:  

1) budou na webu školy zveřejněny výsledky dotazníkového šetření pro rodiče, jaké informace z tohoto šetření 
škola získala a budou na základě tohoto šetření podniknuta nějaká opatření/změny/kroky? 
  
2) Jak pokračuje projekt EKO zahrady při ZŠ? 
  
3) Podnět rodičů - bylo by možné, aby v případě, že se během výuky dětem neudělá dobře nebo mají příznaky 
nějaké nemoci, byly tyto děti umístěny někde jinde než na chodbě, kde vyčkávají na příchod zákonného 
zástupce? 
   
4) Podněty rodičů- množství suplovaných hodin na prvním i druhém stupni, jaký to má dopad na kvalitu výuky? 
  
5) Den Země - k této akci se připojí družina, uvažuje i škola, že by na této akci participovala? 
  
6) Uvažuje Zš Štěchovice v budoucnu o zavedení slovního hodnocení žáků? 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vypovida-o-schopnostech-zaka-znamka-slovni-hodnoceni-ma-vetsi-rozmer-
rika_1801311630_dp   
  
7) Poděkování za zrealizování návštěvy Radka Bangy  
  

8) Různé 

 

RADA PROJEDNALA: 

Rada schválila Směrnici o vyřizování stížností (Směrnice č. 32; č. j. ZŠŠ2018/1/16).  

Rada byla seznámena s částí výsledků dotazníkového šetření pro rodiče a s problémy při vyplňování 

tohoto dotazníku (např. ne všichni rodiče vyplnili dotazník vícekrát, i když do ZŠ Štěchovice chodí více jejich 

potomků). Podněty získané z tohoto dotazníku budou školou využity. Informace již na webu byly zveřejněny. 

Rada byla informována o nasmlouvaných terénních úpravách chystané eko-zahrady. Další kroky 
k realizaci budou provedeny v závislosti na počasí. 
 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vypovida-o-schopnostech-zaka-znamka-slovni-hodnoceni-ma-vetsi-rozmer-rika_1801311630_dp
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vypovida-o-schopnostech-zaka-znamka-slovni-hodnoceni-ma-vetsi-rozmer-rika_1801311630_dp


Rada projednala podněty rodičů, týkající se případů, kdy je dítěti nevolno v průběhu vyučování a musí 

vyčkat na příjezd rodiče. Dítě čeká v přízemí v chodbě, v případě vážnějších zdravotních obtíží čekají 

děti v prvním patře před ředitelnou. 

Rada byla seznámena s termínem (11. 4.), a podmínkami zápisu do ZŠ Štěchovice. Dále byla rada 

informována, o krocích a opatřeních vedoucích k zajištění pedagoga pro první třídu - ve školním roce 

2018/2019.  

Rada řešila podněty rodičů, kteří byli nespokojeni s množstvím suplovaných hodin, zejména na 

druhém stupni. Dle vyjádření paní ředitelky tato situace nastala z důvodu dlouhé nemoci a celkově 

vyšší nemocnosti pedagogů v podzimních a zimních měsících. Škola se snažila zajistit výuku ve 

veškerých hodinách vhodným pedagogem a suplující pedagog byl v kontaktu s nemocným kolegou, 

tak aby byla probrána potřebná látka, a aby nedocházelo k opožďování ve výuce.  

Rada byla informována, že akce Ukliďme Česko se zúčastní družina, která je součástí ZŠ. 

Rada projednávala možnosti slovního hodnocení žáků, namísto klasických známek. Pokud by bylo 

toto hodnocení v budoucnu zavedeno, tak pouze pro první třídy. 

Rada byla seznámena s pozitivními ohlasy od žáků i rodičů na pořad Radka Bangy „Když chceš, tak to 

dokážeš.“ Škola plánuje tento pořad v budoucnu zopakovat. 

Rada velmi kladně ohodnotila činnost pana školníka působícího v ZŠ Štěchovice. 

Dále byla rada informována o dobrém fungování čtvrté třídy (došlo ke sloučení dvou tříd, ve třídě je 

nyní 34 žáků), které je podpořeno i funkcí asistenta v této třídě.  

 

Další zasedání ŠR se uskuteční v květnu 2018, v případě potřeby dříve. 

 
 
 
 

 


