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Zápis z 3. zasedání Školské rady dne 17.3.2022 

 

Program:  
 
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. 

 
3. Kontrola plnění úkolů z jednání ŠR ze dne 21. 10. 2021 
 
 
Mgr. Petr Rohlena 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.  SPLNĚNO 

- Probrat s rodiči na třídních schůzkách 1. stupně možnost zapisovat úkoly do aplikace Bakaláři. 
SPLNĚNO 

- Probrat s rodiči na třídních schůzkách vkládání informací do Bakalářů ohledně termínů 
písemek. SPLNĚNO 

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

o Návrh rodičů, aby byl na webu ZŠ Smiřice či v Bakalářích k dispozici přehled vah 
známek, které používají jednotliví učitelé. Reakce zástupců školy: Způsob hodnocení je 
zcela v kompetenci jednotlivých učitelů. Rodiče byli seznámeni se způsobem 
hodnocení na jednotlivých schůzkách. Rodiče vidí v systému Bakaláři v jednotlivých 
předmětech známky, váhy známek, které každý učitel využívá v daných předmětech 
(po rozkliknutí známky je k nahlédnutí titulek, téma dané známky). Závěr: Z těchto 
důvodů přehled vah známek používaný jednotlivými učiteli nebude vypracován a 
zveřejněn. 

- Sdělit rodičům na třídních schůzkách výsledek analýzy znalostí žáků po distanční výuce. 
SPLNĚNO 

- Zjistit možnosti výuky angličtiny od 1. třídy – schůzka s případnými lektory, diskuse nad finanční 
a časovou náročností. SPLNĚNO  

o S výukou AJ v rámci rozvrhu hodin prvních a druhých tříd je to složité s ohledem na 
Školní vzdělávací program a stanovenou týdenní dotaci vyučovacích hodin. Návrh 
zástupců města (zřizovatele): Pokud bude zájem ze strany rodičů, pokusí se zajistit 
financování přímo z rozpočtu města.  

o Angličtina by byla pro skupinky o max. 12 žácích.  
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o Ředitel školy zajistí při zápisu žáků do 1. tříd a při třídních schůzkách stávajících 1. tříd 
(26. 4. 2022) provedení průzkumu zájmu rodičů o výuku anglického jazyka, která by 
probíhala v budově školy, v odpoledních hodinách v době družiny a byla by zdarma. 

- Zajistit vybavení přízemí a prvního patra nové budovy zásobníky na toaletní papír. SPLNĚNO  
 
 

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

vložení informací tak, aby byly tyto informace pro rodiče přehlednější). SPLNĚNO 
 

MUDr. Adéla Mrózková 
- Předat kontakty na lektory anglického jazyka. SPLNĚNO 

 
4. Projednání upraveného Školního řádu  

 
Ke Školnímu řádu, který byl předložen ke schválení, byly vzneseny připomínky. Některé 
z připomínek budou do Školního řádu dopracovány a Školní řád bude předložen na dalším 
jednání školské rady ke schválení.  

 
5. Informace pana ředitele o aktivitách ZŠ Smiřice za období říjen 2021 až březen 2022.  

 
Pan ředitel seznámil členy ŠR s aktivitami ZŠ v daném období. 

 
6. Podněty/návrhy/doporučení členů školské rady. 

 
a. Strategie 2030+ – informační technologie/digitalizace – zatím ZŠ Smiřice neřeší, 

s ohledem na to, že má dojít k úpravě ŠVP až od r. 2023. 
b. Volitelné předměty na 2. stupni – informovat na třídních schůzkách rodiče o 

volitelných předmětech a způsobu rozřazení žáků v případě kapacitního naplnění 
volitelného předmětu, informace o změně volitelných předmětů po pololetí. 

c. Ukrajinské děti: Mělo by nastoupit 10 ukrajinských dětí. Město zaplatí pomůcky, děti 
budou rozděleny do jednotlivých tříd, aby se lépe začlenily do kolektivu. 

d. Družina pro 3. třídu – bude zjištěn zájem budoucích prvňáčků již při zápisu do 1. tříd, 
současných prvňáčků a druháků v průběhu dubna a situace se bude řešit dle zájmu 
v měsících před prázdninami. 

e. Kariérní vzdělávání – diskutována možnost setkání zástupů jednotlivých profesí s žáky 
ve vyučovacích hodinách žáků na 2. stupni (8., 9. třída), bude probráno s výchovnou 
poradkyní. 

f. Lyžařský výcvik - pro konání lyžařského výcviku v dalším školním roce se doporučuje 
oslovit i jiné poskytovatele služeb a porovnat jejich nabídky s ohledem na cenu 
lyžařského výcviku, který se uskutečnil v lednu 2022. 

 
7. Úkoly 

 
-  J. Koudelka – zjistit možnost financování kroužku AJ z rozpočtu města. 
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- Mgr. Petr Rohlena + učitelé 
o Zjistit zájem rodičů budoucích žáků 1. tříd a budoucích 2. tříd o anglický jazyk, viz výše. 
o Informovat rodiče o volitelných předmětech na 2. stupni, viz výše. 
o Zjistit zájem o družinu, aby bylo možné umístit i děti z 3. tříd, viz výše. 
o Sdělit výchovné poradkyni možnost kariérního vzdělávání formou setkání se 

zástupci jednotlivých profesí ve vyučovacích hodinách žáků na 2. stupni (8., 9. třída) + 
nastínění návrhu, jak by se mohlo realizovat. 

- MUDr. Adéla Mrózková – možnost výuky ze strany poptaných lektorů i v odpoledních 
hodinách. 
 

 
Termín příští školské rady: 12.5.2022 od 15:30 hod 
 

 
Ve Smiřicích dne 17.3.2022 
 
 
Zapsala: …………………………………………………. 
 
 
 
Předseda:………………………………………………… 
 
 
 
Zápis ověřil:………………………………………………. 
 


