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Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice 
konané dne 23. února 2017 od 17:00 hod v jídelně ZŠ Světice 

 
Zasedání se zúčastnili všichni členové školské rady. Školská rada je usnášeníschopná. Pro 
schválení Závěrečné zprávy o činnosti školy je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů rady 
(4 hlasy). Na jednání byl přizván statutární zástupce ředitele školy Mgr. Marek Adler. 

Účastníci členství v radě školy Přítomnost  

Olga Kyzlinková zvolena za pedagogy ZŠ Světice P  

Olga Kozačová zvolena za pedagogy ZŠ Světice P  

Barbora Smetánková zvolena za zákonné zástupce žáků P  

Petr Štěpánek zvolen za zákonné zástupce žáků P  

Pavla Dobiášová jmenována za zřizovatele P  

Kateřina Ruszová  jmenována za zřizovatele P  

HOSTÉ:   Marek Adler, 
statutární zástupce ředitele 
ZŠ Světice 

 P  

    

    

Datum konání: 23.2.2017 Jméno souboru: SkolskaRada_2017-02-23_ZJ-v1ps.docx 

Rozdělovník účastníci Zpracoval Petr Štěpánek 

Příští jednání Červen 2016  

Legenda: P-přítomen, N-nepřítomen, O-Omluven  

Projednávaná témata 
1. Školní řád - režim družiny - vyzvedávání dětí, využití obou vchodů. 

2. Pravidla pro hodnocení žáků - smysl a četnost sebehodnocení a formativního hodnocení 
žáků, rozdílnost prvního a druhého stupně. 

3. Zápis do první třídy - počet zájemců, kritéria, kapacita třídy. 

4. Druhý stupeň školy - průběh stavby, zájemci a počet dětí ve třídách. 

5. Rozšiřování pedagogického sboru - poptávka nových vyučujících. 

6. Akce pro veřejnost, netradiční akce ve výuce - které akce stále mají smysl, které jen pro 
první (druhý) stupeň, které smysl nemají. 

7. Semináře pro rodiče - náměty  na témata. 

8. Další - rodilý mluvčí. 

9. Webové stránky školy. 

10. Směřování školy - spolupráce s odborníky. 

11. Škola online. 

Souhrnná zpráva z projednávaných témat 

1.       Školní řád - režim družiny - vyzvedávání dětí, využití obou vchodů. 

Potřebné úpravy už jsou téměř u konce. Bude tedy možné v odpoledních hodinách využívat oba 
východy. Budou připraveny drobné změny školního řádu, které bude nutné udělat a schválit. 

2.       Pravidla pro hodnocení žáků - smysl a četnost sebehodnocení a formativního 
hodnocení žáků, rozdílnost prvního a druhého stupně. 

Ideální je udělat úpravu na nový školní rok 2017/2018. Pravidla by byla schválena společně s 
upraveným ŠVP v přípravném týdnu, tedy v posledním srpnovém týdnu. Nemělo by se jednat o 
zásadní změny. Cílem je upřesnit režim vysvědčení v jednotlivých třídách. Od první do třetí třídy 
slovní hodnocení, ve čtvrté a páté třídě známkami zároveň se slovním hodnocením, od šesté do 
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deváté třídy již jen známky. Diskutována ještě bude úprava tzv. měsíčního hodnocení (forma, 
černost na druhém stupni) a možnost úpravy charakteristik jednotlivých stupňů hodnocení chování. 

3.       Zápis do první třídy - počet zájemců, kritéria, kapacita třídy. 

V tuto chvíli odhadujeme, že velmi těsně pokryjeme zájem spádových dětí a dětí sourozenců. 
Situaci monitorují Jiří Vomlel a Pavel Kyzlink. Kapacita třídy je 24. V kritickém případě lze otevřít 
druhou první třídu - řešení, kterým bychom si nadělali potíže do budoucna.  

4.       Druhý stupeň školy - průběh stavby, zájemci a počet dětí ve třídách. 

Stavba by měla být dokončena v srpnu, minimálně tedy část v bývalé hasičské zbrojnici, což 
pokrývá aktuální potřeby. Bude řešeno stravování žáků prvního stupně společně s druhým 
stupněm. Obec řeší stavbu jídelny v prostoru u fotbalového hřiště, realizace zřejmě v průběhu 
podzimu. Byla podána žádost o dotaci na vybavení druhého stupně, také na venkovní učebnu u 
budovy prvního stupně. Pro druhý stupeň je přes 50 zájemců, budou otevřeny dvě třídy po 20 
žácích. Očekává se úbytek o žáky, kteří zvolí výběrovou školu. Cílem je naplnit ideálně 19 a 19 
žáků, rozdělených do tříd zřejmě podle volby druhého jazyka.  

5.       Rozšiřování pedagogického sboru - poptávka nových vyučujících. 

V řešení, škola má několik kandidátů a s několika vyučujícími je dohodnuta. Řeší se spolupráce se 
speciální pedagožkou.  

6.       Akce pro veřejnost, netradiční akce ve výuce - které akce stále mají smysl, které jen pro 
první (druhý) stupeň, které smysl nemají. 

Diskutovány rámcové možnosti; bude řešeno rozdílně mezi prvním a druhým stupněm.  

7.       Semináře pro rodiče - náměty  na témata. 

Budou k dispozici peníze ze "šablon". Nabízí se témata: matematická gramotnost, čtenářská 
gramotnost. Případně témata výchovná typu "Respektovat a být respektován".  

8.       Další - rodilý mluvčí. 

V procesu; věří se, že od září  bude k dispozici rodilý mluvčí z USA a dobrovolník pravděpodobně 
z některé z evropských zemí.  

9.       Webové stránky školy. 

Existuje finální zadání, existují první návrhy stránek. Spuštění je plánováno o letních prázdninách. 
Diskutovány některé detaily pro konkrétní informace, které na webu která cílová skupina hledá 
nebo může hledat.  

10.   Směřování školy - spolupráce s odborníky. 

Škola spolupracuje s ředitelem Institutu pro inovativní vzdělávání, Pavlem Kraemerem. Rozběhne 
se také spolupráce s odborníky na vzdělávání dospělých z České spořitelny.  

11.   Škola online 

Systém online funguje s rozdíly mezi třídami. Postupně je cílem toto (nenásilnou) formou sjednotit, 
aby byli spokojeni rodiče, děti i vyučující. Týká se to například zapisování domácích úkolů. 


