
Zápis ze schůze Školské rady 

„Základní škola ve Tvarožné Lhotě“ 

Dne 2. 12. 2020 v 17,30 v kanceláři starostky obce Bc. M. Bílové 

Přítomni: Mgr. Jana Aberlová, Petra Bačíková, Mgr. Monika Kolaciová 

Omluveni:  

Hosté: Bc. Martina Bílová, Radka Kašná, Věra Křížanová, Eva Petrová, Klára Výmolová 

 

Zahájení: 17,30 

Ukončení: 19,15 

Program:  

1.) Uvítání, seznámení s programem školské rady  

2.) Jmenování zapisovatele a ověřovatele  

3.) Seznámení s činností Školské rady  

4.) Seznámení s rozhodnutím ředitelky školy o organizační změně výuky  

5.) Diskuze se zákonnými zástupci žáků o rozhodnutí ředitelky školy o organizační změně výuky  

6.) Diskuze  

7.) Závěr  

 

 

Průběh jednání: 

ad. 1.) Předsedkyně školské rady přivítala všechny přítomné členy a hosty školské rady (starostka obce 

a vybraní zákonní zástupci žáků 1. a 2. ročníku) seznámila je s programem jednání. 

ad. 2.) Zapisovatelem byla jmenována M. Kolaciová a ověřovatelem P. Bačíková. 

ad. 3.) Předsedkyně školské rady seznámila hosty s činností a pravomocemi školské rady. 

ad. 4.) Předsedkyně školské rady seznámila všechny přítomné s rozhodnutím ředitelky školy, které 

bylo vydané z důvodu organizačních změn vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci s účinností 

od 30. 11. 2020. K vydání rozhodnutí bylo přistoupeno z důvodu zajištění bezproblémového chodu 

školy s dodržením všech mimořádných opatření nařízených vládou. 



ad. 5.) Diskuze – k předcházejícímu bodu se vyjadřovali zástupci zákonných zástupců žáků 2. ročníku, 

kteří vyjádřili nesouhlas s organizačními změnami. Zákonní zástupci žáků 1. ročníku respektují 

organizační změny ve škole a nemají k nim připomínky. 

- P. Křížanová se ptala, proč došlo ke spojení 1. a 2. ročníku, když by bylo dobré, aby žáci 2. 

ročníku postupovali v učivu druháků a nevraceli se k učivu prvňáků. Odpověděla Mgr. 

Aberlová a Mgr. Kolaciová – žáci 2. ročníku samozřejmě své učivo budou probírat, bude 

jim vysvětlováno a procvičováno dle daných výstupů v ŠVP. V současné době je pouze 

přínosem pro druháky, že učivo, které probírali v loňském roce distanční formou si znovu 

připomenou a rozšíří ho o obsah učiva 2.ročníku. 

- P. Petrová se ptala, proč mají druháci školní družinu pouze do 14,30, když někteří rodiče 

druháků by potřebovali, aby jejich dítě bylo v ŠD do 15,00. Odpověděla Mgr. Kolaciová – 

v minulém týdnu probíhalo jednání o školní družině do 15,00 pouze s rodiči dvou žáků 1. 

ročníku, kteří kontaktovali třídní učitelku a ředitelku školy. Z rodičů druháků školu ohledně 

družiny nikdo nekontaktoval a dotaz nevznesl. 

- P. Křížanová vznesla dotaz, spojení žáků 1. a 2. ročníku není vhodné a nedělá se to, protože 

p. učitelka má věnovat více péče mladšímu ročníku ve třídě, ti starší mají pracovat 

samostatně a to druháci nezvládnou. Odpověděla Mgr. Aberlová, Bc. Bílová, Mgr. 

Kolaciová – spojení těchto ročníků není výjimečné a na některých málotřídkách probíhá 

pravidelně. Podmínky pro spojení ročníků při zahájení školního roku vycházejí z mnoha 

faktorů mj. z počtu žáků v ročnících, úvazků učitelů, PH maxu, finančního rozpočtu školy, 

… K současnému spojení došlo především s ohledem na zajištění chodu školy v době 

mimořádných opatření – výuka, sestavení rozvrhu hodin, dodržení úvazků učitelů, zajištění 

provozu školní družiny pro všechny žáky, financování školy, případné opětovné uzavření 

škol (3. – 5. ročník) a s tím související distanční výukou. Učitelé ve spojených ročnících se 

nevěnují pouze mladším žákům, ale činnosti střídají mezi jednotlivými ročníky. V tomto 

případě je možné některé činnosti ve třídě dělat u obou ročníků společně. 

- P. Petrová požadovala písemné potvrzení oprávněnosti tohoto kroku. Odpověděla Mgr. 

Aberlová a Bc. Bílová – paní ředitelka před rozhodnutím o této změně si oprávněnost 

tohoto kroku ověřovala telefonicky na MŠMT a krajském úřadě, bohužel nikdo jí nevydal 

žádné písemné potvrzení, protože oprávněnost tohoto kroku je dána školským zákonem 

§164/odst.1 pís. a. Písemné vyjádření má pouze od právní služby ve školství. P. starostka 

Bílová předložila p. Petrové písemné vyjádření k dotazu, který vznesla na jinou právní 

službu. Odpověď byla s odkazem na jmenovaný zákon a vše je v pravomoci ředitelky 

školy. P. Bílová vyjádřila podporu a souhlas s tímto rozhodnutím a způsobem fungování 

školy. 

- P. Petrová se ptala, že druháci musí v hodině pracovat 45 minut v lavici, což si p. Petrová 

pamatuje ze svého školního život. Odpověděla Mgr. Aberlová a Mgr. Kolaciová – 

soustředěnost žáků 1. stupně na jednu činnost je max. 10 – 15 minut. Proto je nutné činnosti 

ve třídě během vyučovací hodiny střídat a prokládat je pohybovými chvilkami. Základem 

učiva dnešních žáků už není pouze pamětné učení, na které jsme byli zvyklí dříve, ale dnes 

se žáci musí připravovat na budoucí život a mj. si osvojovat klíčové kompetence dané 

v ŠVP. 



ad. 6.) V diskuzi p. starostka Bílová vznesla požadavek na opětovné uspořádání dnu otevřených dveří 

ve škole při výuce. Tento den bude možné uspořádat až po ukončení současných mimořádných 

opatření. Návrh na provedení bude předložen ředitelce školy Mgr. Handlové 

ad. 7.) Školskou radu ukončila předsedkyně školské rady shrnutím diskutovaných témat. Zároveň 

požádala zákonné zástupce, aby při řešení jakéhokoliv problému ve škole nejdříve kontaktovali třídní 

učitele, ředitelku školy a v případě odmítání komunikace ze strany školy teprve školskou radu a 

v posledním řadě  starostku obce. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Monika Kolaciová    Ověřila: Petra Bačíková 


