Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh, příspěvkové organizace,
konané dne 20.9.2017
Přítomni:
za zřizovatele - Martin Horák
- Mgr. Petr Matoušek
za pedagog.pracovníky - Mgr. Markéta Soukupová
- Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
za zákon.zástupce nezl.žáků - Ivana Nováková
- Markéta Rieserová
Host: ředitelka školy Mgr. Květuše Horáková

Program:
1. Zahájení
2. Prezence
3. Schválení jednacího řádu školské rady, volba předsedy školské rady
4. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
5. Různé
Bod 1 – Zahájení
Jednání školské rady bylo zahájeno v 17.00 hod. v kanceláři zástupkyně ředitelky školy
Bod 2 – Prezence
viz přílohu
Bod 3 - Schválení jednacího řádu školské rady, volba předsedy školské rady
 Školská rada si zvolila nového předsedu na nové volební období. Jediným kandidátem byla
Ivana Nováková, zákonný zástupce nezl. žáků. Byla většinou členů šk.rady zvolena. Zároveň
zůstala i zapisovatelem zápisů. Ohledně psaní zápisů bylo všemi členy školské rady
dohodnuto, že zápis bude před zveřejněním připomínkován všemi členy šk.rady do konečné
podoby.
Po tomto bodu se k jednání školské rady připojila jako host ředitelka školy Mgr. Květuše Horáková z
důvodu možných připomínek ke schvalování výroční zprávy školy za šk.rok 2016/2017.
Bod 4 - Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
 Členové školské rady měli možnost seznámit se před dnešním jednáním šk.rady s výroční
zprávou školy za rok 2016/2017 v elektronické podobě. K tomuto dává na dnešním jednání
připomínky Mgr. Petr Matoušek. Nelíbí se mu formát výroční zprávy, dle něj obsahuje moc
tabulek, je málo čtivá, nesrozumitelná. Navrhuje, aby byla tato výroční zpráva upravena do
srozumitelnější formy, protože jde o prezentaci školy směrem k poskytovatelům grantů,
rodičům, učitelům a veřejnosti. S tím ostatní členové šk.rady nesouhlasí, není pro to
dostatečný časový prostor. Takto argumentuje i ředitelka školy, není v jejích časových
možnostech tuto výroční zprávu již upravovat. Členové školské rady proto navrhují, aby byla
výroční zpráva za další šk.rok 2017/2018 upravena tak, aby v ní např. byli zmíněni úspěšní
absolventi, popsány projekty, dán prostor učitelům i dětem. Aby byla více směřována k
veřejnosti.

▪ Dalším bodem k diskusi ohledně výroční zprávy je dle Mgr. Matouška nízká aprobovanost
učitelů 2. stupně. Na toto odpovídá ředitelka školy i zástupci za pedagogický sbor, že ve
výroční zprávě je uvedena informace o aprobovanosti na druhém stupni 66,36%. Na zdejší
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škole se na druhém stupni učí neaprobovaně fyzika, rodinná výchova, výtvarná výchova.
V minulém školním roce to byla i hudební výchova. Důvod u Hv byl zástup za dlouhodobě
nemocnou paní učitelku, která v letošním školním roce již opět učí. Další info viz příloha.

▪ Člen šk.rady Mgr. Petr Matoušek se chce problematikou aprobovanosti zabývat na dalším
jednání školské rady.
Bod 5 - Různé
 Členka šk.rady Markéta Rieserová chválí školu za zřízení čtenářského klubu. Je to dobrý
nápad pro to, jak namotivovat děti zpět ke čtení.
 Členka šk.rady Ivana Nováková kritizuje chování žáků devátých tříd v červnu 2017 při
předávání vysvědčení (jedná se především o zvyk pokreslování ostatních žáků fixami apod.),
kdy deváťáci kreslili ostatním na tělo i sprosté motivy, dále pokreslili i nějaká místa ve
Zbiroze. Dále I.Nováková zmiňuje připomínky jiných rodičů, kterým se nelíbil velký hluk a
nekázeň v době předávání vysvědčení ve škole. I.Nováková žádá vedení školy, aby byl zvážen
tento zvyk pokreslování žáků v době, kdy si jdou pro vysvědčení. Probíhá mezi členy diskuse,
jak pojmout závěr školního roku pro deváťáky, tzv. poslední zvonění.
Možné návrhy řešení:

Ředitelka školy navrhuje předat vysvědčení absolventům deváté třídy o den dříve.

V průběhu roku působit výchovně (spolu s rodiči) na žáky devátých tříd.

Tzv. poslední zvonění, které je u žáků velice oblíbené, uspořádat po domluvě s žáky o pár
dnů dříve a předat vysvědčení žákům devátých tříd slavnostně na městském úřadu Zbiroh.
 Dalším bodem dnešního jednání byl podnět od členky šk.rady Mgr.Ing. Andrey Tláskalové na
člena šk.rady ze strany zřizovatele Mgr. Petra Matouška. Mgr.Ing. Tláskalová pochopila ze
zápisu z červnového zastupitelstva města Zbiroh, že byl Mgr. Petr Matoušek zvolen do funkce
člena školské rady zastupiteli na základě jeho „motivačního dopisu“. S tímto nesouhlasí člen
šk.rady a zastupitel M.Horák, dle něj nebylo toto jediným kritériem pro zvolení Mgr.
P.Matouška. Dle Mgr.Ing.Tláskalové jsou v tomto motivačním dopise nepravdy, např. že
škola nepracuje s projektovou výukou, načež Mgr.Ing. Tláskalová předkládá Mgr.Matouškovi
přehled projektů, kterých se škola zúčastňuje. Např. že škola je uváděná jako příklad dobré
praxe v projektech mezinárodních programů Ekoškola (zde nás uvádí jako příklad dobré praxe
ve své zprávě i Česká školní inspekce), Fairtradová škola, Světová škola, Skutečně zdravá
škola, Škola pro udržitelný život. Zbirožská škola je uvedena jako příklad dobré praxe také na
webu http://ucimesevenku.cz/. Během jednání o tomto bodu opouští zasedání školské rady
ředitelka školy Mgr. Horáková. Dále vyjmenovává Mgr. Soukupová úspěchy žáků školy v
různých olympiádách a naopak upozorňuje na to, že ne všechny školy okresu se olympiád
zúčastňují, kdežto zbirožská ano a s dobrými výsledky. Obě zástupkyně pedagogických
pracovníků opět již na několikátém zasedání školské rady sdělují, že je velice mrzí, jak je mezi
některou veřejností stále dle nich mylně hovořeno špatně o kvalitě druhého stupně školy. S
tím souhlasí i členka šk.rady za zákon.zástupce Ivana Nováková.
 Členové školské rady řeší téma zavedení elektronických žákovských knížek (EŽK).
Mgr.P.Matoušek a M.Horák zdůvodňují výhody EŽK. M.Horák žádá i o zvážení změny
papírových žákovských knížek za více propracované a přehledné (viz. použití takových ŽK na
jiných školách). Taktéž projednáváno na minulých schůzích školské rady. Na příští jednání
školské rady proto pozvou ředitelku školy, aby se k tomuto tématu vedla diskuse.
 Mgr. Petr Matoušek žádá, aby na webu školy bylo více informací o školské radě – jak
funguje, kdy se na ní mohou rodiče obracet a zároveň, aby na webu školy byly e-mailové
kontakty na členy. Členové šk.rady se na příštím jednání dohodnou na konkrétních údajích,
které chtějí na web školy vložit.
 Zástupkyně pedagogických pracovníků informovali ostatní členy školské rady, že počátkem
školního roku 2017/2018 došlo ve škole k výměně na pozici zástupkyně ředitelky školy.
Tou se nově stala Mgr. Markéta Soukupová, k výměně došlo na popud rady zaměstanců školy
první školní den 4.9.2017. Tohoto jednání se zúčastnili i starostka města Mgr. Tereza Šístková
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a tajemník MěÚ Mgr. Pavel Vlček, ale k jejich účasti došlo souhrou náhod, nikoliv, aby do
tohoto problému nějak zasahovali.
Člen školské rady Martin Horák připomíná, že i po několikeré urgenci nebyly ze strany
zřizovatele do dnešního dne sešroubovány šatní skřínky pro 2. stupeň (jde o bezpečnost
žáků, neboť skříňky už na žáky spadly). Školská rada na toto upozorňovala již v dubnu 2017.
Člen školské rady Petr Matoušek upozorňuje na nesoulad mezi zvyklostí a zákonným rámcem,
který je školské radě vymezen. Jedná se o svolávání školské rady, přítomnost hostů či
hlasování nad již vytištěnými formuláři předjímajícími výsledek hlasování. Věří, že postupně
se zvyklost sladí s legislativním rámcem. K tomu sděluje Ivana Nováková, že školská rada
byla svolána po vzájemné domluvě s paní ředitelkou její osobou (tedy bývalou předsedkyní) a
zároveň byla paní ředitelka Ivanou Novákovou na školskou radu pozvána, a také na její pokyn
z jednání školské rady odešla.
Člen školské rady Martin Horák žádá o poskytnutí metodiky, jak škola postupuje v případě
kontaktu s policií ČR - výslech, předvolání, svědectví apod.

Školská rada žádá vedení školy nebo zástupce pedagog.pracovníků šk.rady pro příští jednání
šk.rady připravit:
1. Přehled o prospěchu žáků za rok 2016/2017
2. Přehled o aprobaci učitelů
3. Preventivní plán školy (akce v rámci prevence rizikového chování na r.2017/2018)
4. Metodický materiál – výslech dětí na půdě školy za přítomnosti Policie ČR
Školská rada požaduje po zřizovateli:
1. Sešroubování skříněk z důvodu bezpečnosti žáků.
2. Nutná oprava hlavního schodiště před školou. Posunuté schodišťové bloky (viz.foto v příloze).
Při minulé opravě jen zamazané spáry maltou, což je nedostatečné. Vždy v zimě při mrazech
dochází vlivem zamrzající vody ve spárách k dalšímu posunu schodišťových bloků.
Nebezpečný stav.

Usnesení školské rady:
Uns.č. 1: Školská rada schvaluje jednací řád školské rady.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Uns.č. 2: Školská rada schvaluje jako předsedu školské rady Ivanu Novákovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Nováková)
Usn.č. 3: Školská rada schvaluje výroční zprávu školy J.V.Sládka ve Zbiroze za rok 2016/2017.
Pro: 5
Proti: 1 (Matoušek)
Zdržel se: 0
Jednání školské rady bylo zakončeno v 19.15 hodin.
Zapsala: Ivana Nováková

Ve Zbiroze dne 20.9.2017
Ivana Nováková
předsedkyně školské rady
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Příloha č. 1

Školní rok: 2016/2017

APROBOVANOST

I.

stupeň

Školní družina
II.

stupeň

celkový počet hod.
242

hodiny aprob. učené % aprobovanosti
205
84,71

počet oddělení
2

aprob. vychovatelek % aprobovanosti
2
100

celk. počet hodin
předm.

hodiny aprob. učené % aprob. výuky

český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
přírodopis
tělesná výchova
hudební výchova
výtvarná výchova
občanská výchova
prakt. činnosti
rodinná výchova
informatika
seminář z Př
praktika z chemie

28
24
12
14
14
28
14
8
14
16
7
10
7
5
5
6
4
4

28
6
0
10
14
28
0
8
14
16
0
5
7
2
0
0
4
4

100
25,00
0
71,43
100
100
0
100
100
100
0
50,00
100
40,00
0
0
100
100

Celkem

220

146

66,36

I.stupeň
242 hodin
.kvalifikovaně = 90,91%

nekvalifikovaná

Hradcová 22 hod = 9,09%.......220 hod

neaprobovaně Hradcová 22 hod
Rosičová 2 hod
Šebová 13 hod………………205 hod aprobovaně =
84,71 %
II.stupeň 220 hodin nekvalifikovaná Dufková 22 hod = 10 %............210 kvalifikovaně =
90%
neaprobovaně viz tabulka 74 hod = 33,64 %.......146 aprobovaně =
66,36%
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Příloha č. 2
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