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Členové Členství v radě školy Hlasování 

Petr Jarkovský 
Markéta Koběrská 
Olga Kyzlinková 
Martina Bosáková 
Kateřina Ruszová 
Jiří Vomlel 

zvolen za zákonné zástupce žáků 
zvolena za zákonné zástupce žáků 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
jmenována za zřizovatele 
jmenován za zřizovatele 

přítomen 
online 
přítomna 
přítomna 
omluvena 
přítomen 

 Pavla Žižková, ředitelka školy přítomna 

Datum konání  21. 6. 2022   

Zpracoval Petr Jarkovský  

 

Projednávaná témata: 

1. Zhodnocení školního roku 2021 / 2022 

2. Připomínky a náměty rodičů 

3. Ostatní 

 

1. Rychlý začátek, po zrušení všech opatření se vše vrátilo do běžných kolejí. Nemocnost týmu. 

Máme novou supervizi, díky dotaci a příspěvku od obce, rozdělení na 4 skupiny. Pozitivní odezvy, 

hodnocení nemocnosti jako vysoké, zajistiti pedagogům terapeutickou supervizi.  

Posílit oblast školního psychologického poradenství. 

Profi psycholog se vzděláním školního psychologa by byl pro školu potřeba. 

2.  

 

 dotaz na zakoupení SCIO testů, školní verze je cca za 5 tisíc 

https://www.testovani.cz/Eshop/ProjectPart/1027?fbclid=IwAR1YFxo9NtTxDIej2DIp1Zd39x

UNIJJlthHa-vw46EDJ9yB5Pz4RDuaduvo, je možnost za 180,- pro dítě 

https://www.ucimesedoma.cz/. Možná zjistit zájem u rodičů a třeba by se to nějak 

poskládalo pro celou školu, než to kupovat pro jednotlivce.  

 



Každoročně testujeme páté ročníky testy Kalibro. Vhodné by bylo probrat koncepčně 

testování, někteří rodiče jsou zásadně proti a  jiným naopak srovnání chybí.  

 

 Dotazníky pro žáky, kteří jsou rok ze ZŠ, aby zhodnotili, jaké znalosti jim třeba na střední 

chybí a co je podle nich bez problémů.  

 

Oslovíme výchovnou poradkyni Milenu Rulcovou, která je s absolventy stále v kontaktu, 

chodí k nám přednášet žákům osmých a devátých tříd, řada z nich se k nám vrací ráda.  

 

 ceny školních fotografií jsou vysoké (třídní za 270, asi k tomu bude ještě poštovné nebo 

je to jen za digi-podobu-nevim.). Ve školce stojí třídní fotka 50 Kč 

Postup byl takový, že třídní učitelky byly osloveny, zda budou mít zájem o focení s 

Paulem Pacey (manžel naší paní učitelky Zuzany Erbenová). Jezdí po celém světě fotit 

různé akce a fotky jsou opravdu pěkné. Zájem byl, ale ceník jsme viděli až později. Ten 

nás překvapil, nicméně jsme na poslední chvíli již zakázku neměnili a spíše jsem 

spoléhala na to, že třídní učitelé se domluví s rodiči, zda budou ochotni tuto cenu 

zaplatit. Jedná se o zakoupení digitální verze, tzn. můžete používat na jakákoliv rodinná, 

školní alba, vytisknout všemi možnými způsoby na jakýkoliv foto materiál. Více případně 

osobně, při diskusi. Fotku si koupit rodiče nemusí a mohou se domluvit s třídní 

učitelkou, že se děti spolu vyfotí ještě mimo tuto akci, například na výletě, před školou 

na telefon a vzpomínková fotografie splní také svůj účel. 

 Evergreen: chutnost jídel ve školní jídelně. Děti hlásí, že např. ryze je vždy tvrdší a nevoní 

a vařená vejce jak z betonu  

 

Je zde ale i názor, že se kvalita jídla naopak lehce zvýšila, ale může to být subjektivní 

dojem. Nemáme ale pocit, že by výdejna letos vařila špatně. To bude a vždy zůstane 

subjektivní.   

 

 Je třeba existenci školské rady připomenout a zařídit adresu, kam by rodiče mohli psát 

průběžně. Já nemám nástroj, jak oslovit všechny rodiče, na fb kouká málokdo. Takhle to 

vypadá, že bud´ nikdo nemá žádný problém, nebo neví, že se může na nás obrátit.  

Do nového roku zřídíme školní email pro školskou radu a dáme na webové stránky školy,  

 

Souhlas dobrý nápad, na starost si zprocesování bere prozatím Markéta Koběrská. 

 

 Rozdělování dětí podle jazyků na druhém stupni 

 

Diskutovali jsme tuto citlivou problematiku a probírali věc ze všech stran. Dle zástupců 

školy situaci v současnosti jinak a lépe vyřešit nejde 

Ostatní: 

Zjednodušit vyúčtovávání nákupu za školní peníze 


