
Zápis ze Školské rady konané 5. 6. 2018  
 
Přítomni:  Dita Krajtlová, Zuzana Rabasová - za rodiče 
  Petr Ševčík, Richard Prachař - představitelé obce 
  Kateřina Golíková, Jiří Peroutka - učitelé 
  host - Kateřina Gančarčíková, ředitelka školy 

   
1. školní rok 2017/18 
a) - pět tříd samostatně - pokračovat v tomto trendu, studie na přístavbu - arch. Fixelová 
b) - nadaní žáci - účast v předmětových a sportovních soutěžích - ocenění, příprava na přijímací 
zkoušky na gymnázia a do matematické třídy 
c) - klasické vyučování doplněno o: práce ve dvojicích, skupinkách, projekty 
d) - testování scio - Národní srovnání 5.ročníků výsledky nadprůměrné 
e) - absolventi (gymnázium, ZŠ Křídlovická, Bílovice, Kanice) 
f) - speciální pedagog (děti s doporučením, depistáže v MŠ a 1.ročníku) 
g) - programy pro třídní kolektivy - prevence 
h) - aktivity pro obec: 48 hodin, lustr na Noc kostelů, sběr papíru dvakrát ročně 
i) - sociální podpora: dotace na obědy - nadace Women for women 
j) - kroužky: navýšení nabídky o: AJ, flétny, vědohrátky, spolupráce s r.s. Babyka - pokračuje, 
mimoškolní akce (slavnosti, jarmark) 
k) - spolupráce s TJ Sokol - využití prostoru Klubu pro klub M, sálu pro školní akce (výdej jídla - 
nabídnuté prostory jsou nevyužitelné), akce Vánoce a Čarodějnice - vystoupení žáků ZŠ, program 
rozšíříme 
l) - zapojení rodičů - Přisedni si, karneval, předávání cen, lesní pedagogika, hasiči 
m) - vystoupení kroužků a tříd - školní akademie 
n) - zabezpečení objektu - dotace MŠMT 
 
2. plán na školní rok 2018/19 
a) - počty žáků: 1- 18+A, 2 - 19, 3 - 18, 4 - 8, 5 - 16+2 A, IV - individuální vzdělávání - 9 
b) - nákup 2 interaktivní tabule (3 a 4) - IROP a dary (vernisáž + mikroskop) 
c) - třída (bývalá knihovna) - nutné stěhování, větrání, dveře 
d) - třídní schůzky společné: podzim, jaro, poté hovorové hodiny o prospěchu a chování 
e) - nutná změna ŠVP - kvůli nástupu dítěte s LMP 
- Školská rada odsouhlasila změny v ŠVP provedené s ohledem na nástup dítěte s LMP k základnímu 
vzdělávání. Hlasování: jednoznačné, všichni pro- 
 
3. vyjádření k dotazům rodičů - předneseno zástupci RŠ  
 
1) jak zlepšit informování rodičů 

- v rozhovorech s třídními učiteli a po kontrole e-maiů bylo zjištěno, že e-maily o akcích, platbách aj. 
jsou odesílány ve všech třídách pravidelně, včas - a doufáme že i srozumitelně - většina rodin je 
orientována a reaguje.  
Jak to děláme:  
- E-mailová komunikace zůstane jako hlavní způsob předávání informací, neboť se osvědčila.  
Ojediněle se může stávat, že Vám hromadné rozesílky jdou do spamu (prosíme o  kontrolu, popř. 
nastavení, že naše adresa je přijímána). 
- Každá třída bude mít 1-2 třídní schůzky za školní rok, ostatní setkání budou i nadále hovorové 
hodiny, kde se dozvíte přímo o Vašem dítěti s možností zeptat se na vše, co Vás zajímá. 
Novinky: 
-  Pro příští školní rok budou základní informace vylepeny i do žákovské knížky Vašeho dítěte (číslo 
účtu, termíny plateb, organizace školního roku). 
- Přestože školy nemusí mít povinně školní web, hledám stále tvůrce nového přehlednějšího webu ZŠ 
a MŠ 
- Učitelům připomenu, aby i nadále své e-maily strukturovali a snažili se o stručnost a výstižnost. 
 
2) co děláme pro prezentaci školy v obci 
- po dohodě s TJ Sokol se ZŠ bude pravidelně účastnit na dvou již zavedených akcích (Vánoce a 
Čarodějnice). Naše mini vystoupení rozšíříme, aby se vždy objevily děti ze všech ročníků. 



- v e-mailech byli rodiče zváni na akce další (výstava Vv kroužku v dubnu, Noc kostelů s opraveným 
lustrem v květnu a pod.), dále byli informováni o akcích v obci (říjnová burza pomoci, dvakrát ročně 
sběr papíru, jarní čištění zábran pro mloky). 
Novinky: 
- koncem června bude premiéra školní akademie s vystoupením tříd a kroužků - toto bychom chtěli 
také opakovat každá rok 
 
3) zapojení rodičů vítáme 
Zapojení rodičů do života školy vítáme, domníváme se, že k životu v obci to patří. V průběhu tohoto 
školního roku nás někteří již oslovili s nabídkou (organizace karnevalu po vysvědčení, předávání 
diplomů dětem za matematické olympiády, návrh výukového programu o životě vozíčkářů, program 
lesní pedagogiky, návštěva hasičů). Na akademii uvedeme konkrétně a pokud máte nějaké nápady na 
spolupráci, oslovte Vašeho třídního učitele. 
 
4) sportovní aktivity pro žáky 
Novinky: 
- změnili jsme místo a termín výuky plavání pro 1.-3.roč, Kuřim, termín od března 
- poptáváme zimní lyžařské kurzy s dojížděním - event.by to byla možnost rozšířit TV pro žáky 
5.ročníku 
- možnost bruslení bude diskutována s vyučující tělocviku (jaké třídy, vzhledem k vyššímu riziku 
úrazů) 
 
5) práce s nadanými žáky 
- učitelé všech tříd mají nachystané nadstandardní a netypické, logické úkoly, které někteří žáci 
dostávají jako práci navíc, 
- osobně chystám pro nadané žáky od 3.ročníku účast v olympiádách M (Matematická olympiáda, 
Pythagoriáda, Klokánek, Pangea) - v tomto roce byly u nadaných dětí úspěšné postupy do okresních i 
celostátních kol, více na akademii 
- pro děti sportovně zaměřené jsme v tomto roce rozšířili počet výjezdů na okrskové soutěže, více na 
akademii 
- žákyně 3.ročníku zvítězily v kreativní soutěži tvorby písně a videa, více na akademii 
 
6) konkrétní dotazy 
- čas odchodu dětí na oběd, možnost nechat část učebnic ve škole, domácí úkoly (rozsah), dotazy na 
učivo, na to, co děti sledují na interaktivní tabuli ve výuce a pod: 
Prosím, nebojte se tyto dotazy směřovat přímo v aktuální situaci na vyučující. Třídní učitelé nechávají i 
na třídních schůzkách prostor pro dotazy, můžete ho využít. 
 
 
 
Zapsala Kateřina Gančarčíková 


