
Zápis ze zasedání školské rady konané 19. 10. 2022 

Přítomni: 

H. Králíková 

P. Wrlíková 

R. Ouhledová 

J. Hawryluková  

K. Budilová 

R. Ondroušková 

Host – H. Kurasová  

Body k projednání: 

Schválení Výroční zprávy ZŠ Štěchovice 

Klub mladých diváků – výhodné vstupenky do divadla – podnět od členky školské rady 

Časté suplování v 5. třídě – podnět od rodičů 

Práce navíc pro děti, které již splnily zadané úkoly – podnět od rodičů 

Příprava současných osmáků v rámci výuky na přijímačky – podnět od rodičů (jedná se početně o velmi 
silný ročník 2008,2009) 

Kladné hodnocení proběhlého Aj týdne – podnět od rodičů 

Vytvoření nového emailu pro fungování rady 

Informace o pravidelném konání Logické olympiády – podnět od členky rady ( AKTUALITY | Logická 
olympiáda (logickaolympiada.cz) 

Návrh na zřízení nultého ročníku v ZŠ – podnět od členky školské rady 

Možnosti dalšího doučování – podnět od členek školské rady 

Členky rad kladně ohodnotily konání pěvecké soutěže 

Neukázněnost při parkování v okolí ZŠ a časté vjezdy bránou MŠ - podnět od členek školské rady 

Možnost založení školního klubu nebo nějakého prostoru pro děti, které již nechodí do družiny a čekají 
např. na bus - podnět od členek školské rady 

Péče o nemocné dítě v průběhu vyučování, než si jej vyzvedne rodič.  

Počet osob uvedených na zmocnění k vyzvednutí dítěte v průběhu vyučování – podnět od členky 
školské rady 

Výuka Aj ve 4. třídě – nespokojenost rodičů (např. špatné fonetické přepisy apod.) – podnět od rodičů 

 

https://www.logickaolympiada.cz/
https://www.logickaolympiada.cz/


Rada projednala: 

Rada schválila Výroční zprávu ZŠ Štěchovice, členky rady kladně ohodnotily fotografie dokumentující 

rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ a také množství vzdělávacích aktivit pro učitelský sbor. 

Klub mladých diváků – paní učitelka Budilová kontinuálně sleduje nabídky divadel 

Rada rozebrala časté suplování v 5. třídě, třídní učitelka zasílá suplujícím pedagogům 

podklady/přípravu na hodiny, které jsou suplované. Tato informace byla sdělena i rodičům přes 

Bakaláře. 

Práce navíc pro děti, které již splnily zadané úkoly – takto by to již mělo fungovat ve většině tříd, navíc 

bude např. zřízen prostor (boxík, košík, kde bude práce navíc pro děti k dispozici). Tato aktivita bude 

pedagogickému sboru připomenuta. A měla by se realizovat ve všech třídách. 

Příprava současných osmáků v rámci výuky na přijímačky (jedná se početně o velmi silný ročník 

2008,2009). Zástupci ZŠ k tomuto uvedli, že příprava probíhá až v 9. třídě. Žákům osmého ročníku je 

poskytováno bezplatné doučování z matematiky. 

Členky rady kladně zhodnotily pokračování Aj týdne.  

Členky rady kladně zhodnotily konání pěvecké soutěže – přihlásilo se hodně dětí.  

Vytvoření nového emailu pro fungování rady – bude zřízen a následně zveřejněn na webu ZŠ 

Členka rady informovala o pravidelném konání Logické olympiády – ( AKTUALITY | Logická olympiáda 

(logickaolympiada.cz) a dalších aktivit, do kterých se může ZŠ zapojit – odkazy na zajímavé projekty 

byly následně prostřednictvím vedení školy předány všem pedagogům. 

Bylo navrženo zřízení nultého ročníku v ZŠ – ZŠ bude zkoumat možnosti (zejména prostorové). Tento 

typ přípravy je velmi nutný a mohl by vést ke snížení počtu odkladů a k usnadnění nástupu dětí do 1. 

třídy (zlepšení grafomotoriky atd.) a tím k podpoře celkového fungování třídy. Pokud by se nepodařilo 

zřídit nultý ročník  je zde alternativa ve formě   Klubu školní přípravy – pro děti z MŠ v posledním 

ročníku, v prostorách ZŠ. Pozn. k počtu odkladů – aktuálně ZŠ registruje velice nízké množství odkladů 

nástupu do 1. ročníku. 

Možnosti dalšího doučování – paní Ouhledová nabídla svou pomoc při rozšiřování forem doučování 

v ZŠ (případně by bylo možné i pro vyšší ročníky – jako forma přípravy na přijímací řízení, či pro nadané 

děti). 

Rada opět řešila neukázněnost při parkování v okolí ZŠ a časté vjezdy bránou MŠ – řešení ve spolupráci 

s MŠ – možné zamykání brány, dále zveřejnění opakované výzvy na webu ZŠ a přes Bakaláře. 

Možnost založení školního klubu nebo nějakého prostoru pro děti, které již nechodí do družiny a čekají 

např. na bus, kroužek – podnět bude dále prozkoumán (zejména vzhledem k nedostatku prostoru a 

určení osoby, která by na děti dohlížela). Ve Štěchovicích funguje nízkoprahový klub v zařízení 

Harmonia poskytující služby od pondělí do čtvrtka od 12:30-16:30 https://www.css-hvozdy.cz/nzdm. 

Někteří naši žáci již zdejší služby a prostory v minulosti využívali. Je zde možno trávit volný čas, hrát 

hry, pracovat na domácích úkolech apod. 

https://www.logickaolympiada.cz/
https://www.logickaolympiada.cz/
https://www.css-hvozdy.cz/nzdm


Péče o nemocné dítě v průběhu vyučování, než si jej vyzvedne rodič. Pokud se dítěti udělá v průběhu 

vyučování nevolno, je o něj postaráno po celou dobu, než si jej vyzvedne rodič, doba péče není časově 

ohraničena. Škola takto postupuje dlouhodobě. 

Počet osob uvedených na zmocnění k vyzvednutí dítěte v průběh vyučování- osoby lze měnit – jen je 

nutné použít nový formulář. Počet osob je nízký z důvodu použitelnosti a přehlednosti. Je používáno i 

pro družinu. Je nutné mít vždy k dispozici aktuální verzi i v tištěné podobě pro případ nedostupnosti 

elektřiny či výpadku programu. 

Výuka Aj ve 4. třídě – nespokojenost rodičů (např. špatné fonetické přepisy apod.) – ve 4. třídě byla 

provedena hospitace a následně by mělo být upuštěno od používání fonetických přepisů apod. 

 

Informace od vedení ZŠ: 

Online připojování na hodiny v případě nemoci žáka, bude možné pouze na základě domluvy a pouze 

v případech hodných zvláštního zřetele (dlouhá nemoc, apod.)  

V případě, že bude žák chybět více než 30% docházky v konkrétním předmětu, nebude klasifikován a 

bude přezkoušen 

 

Plánované aktivity: 

Plavání – ve školním roce 2022/23 se uskuteční v červnu 

 

Finančně podpořené akce (příspěvek obce) 

Zájezd do Polska (Krakov, Velička, Osvětim) – ne každý rok 

Výlet do německy mluvící země (přednostně pro žáky učící se němčinu) 

Preventivní aktivity společnosti Magdalena s. r. o. – adaptační kurz pro 6. ročník, primárně-

preventivní bloky pro žáky 6.-9. ročníku (3x ročně, 3 vyučovací hodiny) 

Lyžařský výcvikový kurz 

 

 

 

 

Zapsala – Hana Králíková 

 


