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Zápis z 2. zasedání Školské rady dne 21.10.2021 
 

Program:  
 
1. Přítomni 
2. Zahájení – seznámení s návrhem programu a schválení programu 
3. Projednání úkolů: 

a. Schválení nového Jednacího řádu  
b. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020 - 2021 
c. Informace pana ředitele o aktivitách ZŠ Smiřice v průběhu roku 2021 

4. Podněty členů školské rady k projednání: 
a. Informační systém/aplikace Bakaláři:  

 informace o používání tohoto informačního kanálu ze strany školy 

 způsob hodnocení výsledků (váha známky) 
b. Ohlédnutí za distanční výukou, plán distanční výuky pro případnou karanténu školy, event. 

znovuzavedení distanční výuky. 
c. Plán národního doučování pro žáky ZŠ a jeho aplikace v ZŠ Smiřice 
d. Analýza znalostí žáků provedená učiteli v průběhu září  
e. Aktualizace webových stránek ZŠ Smiřice včetně odkazu na školskou radu (nové složení); 

funkčnost e-mailové adresy radasmirice@seznam.cz 
5. Dotazy, požadavky rodičů: 

a. Konání lyžařského výcviku 
b. Kapacita družiny a její možné navýšení s ohledem na demografický vývoj a nárůst počtu žáků 

v první třídě (kapacita družiny pro děti ze třetích tříd již nebude dostatečná). 
c. Parkování u školy – možnosti, řešení. 
d. Harmonogram školního roku včetně termínů ředitelských volen zveřejnit již na začátku 

školního roku. 
e. Jaká je úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na gymnázia? Vede škola evidenci o počtu 

těchto žáků přijatých na gymnázia? Je tendence úspěchu spíše zvyšující nebo snižující.  
f. Budou dny otevřených dveří? 
g. Možnost výuky anglického jazyka již od 1. třídy. 
h. Toaletní papíry na všechny záchody. 
i. Grafická úprava webových stránek pro rodiče nepřehledná. 

6. Termín dalšího zasedání 
7. Úkoly 
 

1. Přítomni: 
 

MUDr. Adéla Mrózková, JUDr. Ivana Zbořilová, Ing. Petra Lžíčařová, Martin Černý, Jan Koudelka,  

Mgr. Eva Šupíková, Mgr. Ivana Špryňarová, Mgr. Tomáš Hlaváček, Ing. Lukáš Trávník  

Host: 

Mgr. Petr Rohlena 

 

2. Zahájení – seznámení s návrhem programu a schválení programu 
 

Návrh programu byl schválen všemi členy Školské rady. 
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3. Projednání úkolů: 
 

a. Schválení nového Jednacího řádu  
 
Nový Jednací řád byl schválen všemi členy Školské rady. 

 
b. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020 - 2021 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena všemi členy Školské rady. 
 

c. Informace pana ředitele o aktivitách ZŠ Smiřice v průběhu roku 2021 
 

- předělání a přesunutí dílen – keramické dílny, školní dílny 
- nově centrální kabinet pro pomůcky 
- z prostředků FKSP zlepšení pracovního prostředí – předělané kabinety na 1. stupni, 

(podlaha, výmalba, nábytek), výměna dataprojektorů na 1. stupni 
- nově zasíťována škola, zřízeno 29 wifi vysílačů 
- nákup notebooků 
- výhledově potřeba pořízení dalších počítačů. Aktuálně řešeno, zda lze dát notebook 

učitelů do třídy a pomocí něj spravovat interaktivní tabuli apod., což by znamenalo 
úsporu při pořizování další techniky. Je potřeba pořídit dalších 26 počítačů 
(notebooků) do učeben výpočetní techniky. 

- Pořízeny vizualizéry pro promítání materiálů na distanční výuku. 
- Dotaz na využití zřízené schránky důvěry ve škole. Odpověď pana ředitele: Tato není 

žáky příliš využívána. 
 

4. Podněty členů školské rady k projednání: 
 

a. Informační systém/aplikace Bakaláři:  

 informace o používání tohoto informačního kanálu ze strany školy 

 způsob hodnocení výsledků (váha známky)  
 
Info od zástupců školy: Systém Bakaláři zcela nahrazuje žákovskou knížku. Do tohoto systému lze 
zadávat domácí úkoly i přidávat přílohy. 
 
Návrh zástupců rodičů o zopakování zásadních informací týkajících se Bakalářů. Převážná většina 
rodičů používá ke kontrole Bakalářů aplikaci na mobilním telefonu, kde však nejsou stejné informace, 
jako na webovém rozhraní, resp. aplikace má omezenou funkčnost.  
Info od zástupců školy: Aplikace Bakaláři je tzv. „okleštěná“ oproti webovému rozhraní Bakalářů. Pro 
plnou funkčnost je potřeba používat Bakaláře na webu. Toto bude zdůrazněno učiteli na jednotlivých 
schůzkách + diskutována možnost uvést tyto informace jako důležité na webových stránkách školy a 
také tuto zprávu jako důležitou poslat rodičům zprávou do Bakalářů.  
Prosba ze strany zástupců rodičů, zda by mohl být vznesen dotaz na vývojáře aplikace, aby funkčnost 
doplnili.  
Info od zástupců školy: Můžeme se pokusit, ale nevíme, zda nám vyjdou vstříc. 
 
Návrh zástupců rodičů o zápis domácích úkolů do Bakalářů. Ze strany rodičů byla uváděna 
nejednotnost mezi jednotlivými učiteli, někteří úkoly zapisují, jiní ne. 
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Reakce zástupců školy: Škola nemá nastaven jednotný systém. Každý učitel postupuje dle svého 
uvážení. 
Po delší diskusi učiněn závěr – možnost zápisu domácích úkolů do Bakalářů pro žáky 1. stupně bude 
tematizována učiteli na jednotlivých třídních schůzkách a probrána s rodiči. Učitel se přímo s rodiči 
pokusí na třídní schůzce najít řešení, které bude akceptovatelné jak pro rodiče, tak pro učitele. 
 
Prosba o přinesení písemek domů, aby se s nimi rodiče mohli seznámit 
Reakce zástupců školy: Písemky domů dětem raději nikoli, neboť by se nemusely vrátit zpět.  Není 
nicméně problém domluvit se přímo s učitelem a ten písemku pro rodiče např. ofotí do mobilu, nebo 
si ji žák může ofotit sám. Písemky a sešity jsou nadto k dispozici na rodičovských schůzkách. Kdykoli má 
rodič dotaz či potřebuje něco vědět, i k písemkám, může se obrátit na konkrétního učitele, který mu 
písemku ukáže, popř. podá potřebné vysvětlení. 
 
Prosba, aby byly do Bakalářů vkládány informace o termínech písemek. Závěr – bude probráno na 
třídních schůzkách přímo s učitelem. 
 
Návrh zástupců rodičů, aby byla rodičům vysvětlena váha známky. Závěr – bude probráno a vysvětleno 
na třídních schůzkách přímo s učitelem. 
 
Návrh zástupců rodičů, aby byly rodičům vysvětleny poznámky „X,A“ v Bakalářích. Závěr – bude 
probráno a vysvětleno na třídních schůzkách přímo s učitelem.  

 
 
b. Ohlédnutí za distanční výukou, plán distanční výuky pro případnou karanténu školy, event. 

znovuzavedení distanční výuky. 
 

Informace od ředitele školy – Distanční výuka byla novinka pro všechny, škola nebyla vybavena 
technikou. Plán pro karanténu – byla by distanční výuka přes Teams, zvažuje se, že by se dělaly 
jednotlivé bloky (např. po 20 min). Rozvrh hodin, v případě karantény, se bude sestavovat dle toho, 
jaká třída (na 1. či 2. stupni) půjde do karantény. V případě zhoršení epidemiologické situace a 
nemožnosti uskutečnit prezenční třídní schůzky, budou třídní schůzky realizovány on-line. 
 
 
c. Plán národního doučování pro žáky ZŠ a jeho aplikace v ZŠ Smiřice. 
 
Zapojeno 36 žáků z 11 tříd, vyučuje je 14 učitelů (předměty - čj, ma, aj, ruština). Sepsány DPP, 250 
Kč/hod (45 min). Někteří učitelé učí tuto hodinu po 2 blocích. Zatím má fungovat do 31.12.2021, snad 
by mělo pokračovat i v příštím roce. 
 
d. Analýza znalostí žáků provedená učiteli v průběhu září  
 
Informace od ředitele školy – Analýzu si dělal každý z učitelů na základě svých zkušeností. Do 
tematických plánů bylo poznamenáno, co bylo méně procvičeno, aby od tohoto bodu bylo 
pokračováno i v roce 2021/2022 a aby bylo znovu procvičeno. Písemná zpráva není. Bude sděleno 
učiteli na jednotlivých třídních schůzkách. 
 
e. Aktualizace webových stránek ZŠ Smiřice včetně odkazu na školskou radu (nové složení); 

funkčnost e-mailové adresy radasmirice@seznam.cz.  
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Webové stránky jsou aktualizovány. Informace pro rodiče: Budete-li mít jakýkoli dotaz, námět či 
připomínku, je možné zaslat na radasmirice@seznam.cz a rada se bude náměty na svém zasedání 
zabývat. Současně platí, že v případě dotazů technického či provozního charakteru je možné 
kontaktovat i přímo pana ředitele Mgr. Petra Rohlenu na e-mailu rohlena@zssmirice.cz, event. na tel. 
605537430. 
 

5. Dotazy, požadavky rodičů: 
 

a. Konání lyžařského výcviku  
 
Lyžařský výcvik se konat bude. Hotel Fit Fun, Harrachov, termín 16.1.-22.1.2022, určen pro 
všechny ročníky 2. stupně, předpokládaná cena 4.400 Kč – ubytování + strava formou švédských 
stolů, pitný režim, bazén, doprava. Permanentka je se slevou díky ubytování, cena zatím není 
známá. 

 
b. Kapacita družiny a její možné navýšení s ohledem na demografický vývoj a nárůst počtu žáků 

v první třídě (kapacita družiny pro děti ze třetích tříd již nebude dostatečná) + projednání 
upraveného znění Vnitřního řádu Školní družiny. 
 
V letošním roce bylo vyhověno všem rodičům, kteří chtěli družinu. Problémem jsou místnosti 
pro družinu + personální zajištění. Pro tento rok je ještě 1 volné místo v družině. Pro případ 
většího zájmu se projednává možná spolupráce s DDM, ZUŠ, MŠ. Od 1.2.2022 se zvýší úplata za 
družinu o 50 Kč/měsíc. Vnitřní řád Školní družiny byl projednán. 

 
c. Parkování u školy – možnosti, řešení. 
 

Doporučeno respektovat dopravní značení a k parkování využívat parkovací místa. Ta jsou 
k dispozici v blízkosti areálu školy. 

 
d. Harmonogram školního roku včetně termínů ředitelských volen zveřejnit již na začátku školního 

roku. 
 

Informace ředitele školy - Ředitelská volna budou 25. + 26. 10. Bude provedena oprava světel + 
natažen datový kabel do jídelny kvůli výměně snímačů + natažen další kabel na internet. Dny 
ředitelského volna se budou zveřejňovat v první polovině měsíce září, a to vždy na celý školní 
rok (max. 5 dní). 

 
e. Jaká je úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na gymnázia? Vede škola evidenci o počtu 

těchto žáků přijatých na gymnázia? Je tendence úspěchu spíše zvyšující nebo snižující.  
 

 

Školní rok Počet dětí z 5. třídy Počet dětí ze 7. třídy Počet dětí z 9. třídy 

2015/2016 2 0 3 

2016/2017 1 2 3 

2017/2018 4 4 1 

2018/2019 1 1 10 

2019/2020 0 1 3 
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Informace ze strany zástupců školy: Lze říci, že úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách je 100 
%, tzn. všichni žáci, kteří chtěli přejít na gymnázium, se na gymnázium dostali.  

 
 
f. Budou dny otevřených dveří? 

 
Kvůli covidu letos nikoli. 

 
g. Možnost výuky anglického jazyka již od 1. třídy. 
 

V první fázi budou panem ředitelem zjištěny finanční a časové možnosti ze strany lektorů a školy.  
Pokud dojde ke shodě, bude provedena anketa u rodičů. Zástupce rodičů zajistí kontakt na 
lektory anglického jazyka, tyto předá řediteli školy. 

 
h. Toaletní papíry na všechny záchody. 
 

Záchody v přízemí a v prvním patře nové budovy budou vybaveny zásobníky na toaletní papír. 
Výhledově umístění i do 2. patra.  

 
i. Grafická úprava webových stránek pro rodiče nepřehledná. 
 

Problémem je, že aktuality se řadí na webových stránkách dle data konání akce, nikoli dle data 
zadání aktuality. Škola do příští schůze zjistí, zda je možná funkcionalita uvedení aktualit dle data 
vložení informací tak, aby byly tyto informace pro rodiče přehlednější. 

 

6. Termín dalšího zasedání 
 

Bude stanoven dle potřeby. 
 

7. Úkoly  
 
Výsledky řešení jednotlivých úkolů budou prvním bodem následujícího zasedání Školské rady, 
v souladu s Jednacím řádem.  
 
Mgr. Petr Rohlena info učitelům + následně učitelé na třídních schůzkách 

- Informovat rodiče o tom, že aplikace Bakaláři je tzv. „okleštěná“ oproti webovému rozhraní 
Bakalářů. Pro plnou funkčnost je potřeba používat Bakaláře na webu.  

- Probrat s rodiči na třídních schůzkách 1. stupně možnost zapisovat úkoly do aplikace Bakaláři. 
- Probrat s rodiči na třídních schůzkách vkládání informací do Bakalářů ohledně termínů 

písemek. 
- Vysvětlit rodičům na třídních schůzkách, co znamená váha známky a jaké váhy známky daný 

učitel používá. 
- Sdělit rodičům na třídních schůzkách výsledek analýzy znalostí žáků po distanční výuce. 
- Zjistit možnosti výuky angličtiny od 1. třídy – schůzka s případnými lektory, diskuse nad finanční 

a časovou náročností.  
- Zajistit vybavení přízemí a prvního patra nové budovy zásobníky na toaletní papír. Výhledově 

umístění i do 2. patra. 
 

Mgr. Tomáš Hlaváček 
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- Možnost uvedení obecných informací přímo na webu školy o aplikaci Bakaláři  
- Zprávu o omezené funkčnosti Bakalářů zaslat také jako zprávu rodičům do Bakalářů. 
- Zjistit možnost aktualizace funkčnosti aplikace Bakaláři  
- Zjištění možnosti nové funkcionality na webových stránkách školy - uvedení aktualit dle data 

vložení informací tak, aby byly tyto informace pro rodiče přehlednější. 
 
MUDr. Adéla Mrózková 

- Předat kontakty na lektory anglického jazyka. 
 
Ve Smiřicích dne 22.10.2021 
 
 
Zapsala: …………………………………………………. 
 
 
 
Předseda:………………………………………………… 
 
 
 
Zápis ověřil:………………………………………………. 
 


