
Zápis z jednání školské rady dne 12. 10. 2021  
 

Přítomní:  

zástupci školy:    Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Jarmila Rotreklová 

zástupci zřizovatele:  Ing. Michal Mádr,  

zástupci rodičů:  Mgr. Martina Zourková, Petra Maňová 

zástupce obce Hrušky:  Ivana Holoubková 

omluven:  Mgr. Martin Holomek 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem  

2. Schválení výroční zprávy ZŠ Křenovice za rok 2020/2021 

3. Projednání koncepce rozvoje ZŠ na období 2021-2024 

4. Diskuse a podněty členů rady 
5. Závěr 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně školské rady zahájila v 18.00 jednání a seznámila přítomné s programem. 

2. Schválení výroční  zprávy ZŠ Křenovice za školní rok 2020/2021   

Členové školské rady obdrželi dopředu k prostudování výroční zprávu, kterou vypracoval ředitel školy 

Mgr. Mazáč.  

Ke zprávě nebyly připomínky.  

Školská rada schválila výroční zprávu ZŠ Křenovice za školní rok 2020/2021.  

3. Projednání koncepce rozvoje ZŠ na období  2021 - 2024 

Členové školské rady obdrželi předem znění Koncepce rozvoje ZŠ vypracované ředitelem školy. 

Koncepce rozvoje má dvě hlavní části. První částí je vyhodnocení stávajícího koncepčního rozvoje 

(2018 – 2021), ve druhé části ředitel školy zpracoval plán rozvoje školy na období 2021-2024.  

Při plánování využil informace z uvedených zdrojů: 

- Vyhodnocení dokumentu „Koncepce rozvoje Základní školy Křenovice pro období školních 

roků 2018-2021 (hodnocení fungování školy v posledních třech letech) 

- Výsledky sociometrického šetření (Klima školy) provedeného na jaře 2021 

- Poznatky z kontrolní a hospitační činnosti 

- Výsledky kontrolní činnosti ČŠI 

- Informace z jednání školské rady 

- Informace z provozních porad, z jednání pedagogických rad a porad vedení 

- Výstupy z třídních schůzek (zápisy z jednotlivých tříd) 

- Komunikace s rodiči v rámci řešení problémů jejich dětí 

- Každodenní interakce s pedagogickými i správními zaměstnanci. 



Koncepce je rozdělena do čtyř tematických celků, zabývá se: 

1) materiálně technickou oblastí 

2) výchovně vzdělávací oblastí 

3) personální oblastí 

4) oblastí kontaktů a spolupráce s veřejností. 

Školská rada projednala koncepci rozvoje ZŠ Křenovice na období 2021 – 2024. 

 

4. Diskuse 

Martina Zourková 

- Dotaz rodičů žáků 5.A třídy na výuku JČ – jestli má paní učitelka Póčová (nekvalifikovaná) 

nějaké vedení zkušenější kolegyní, jak škola řeší kvalitu výuky. 

RK – Bc. Póčová (momentálně studující obor ČJ) má kvalifikovanou paní učitelku jako 

uvádějící do praxe, každodenně konzultuje výuku s vyučující ČJ v paralelní 5.B třídě, dále je 

její výuka ve zvýšené míře sledována vedením školy. Vedení ZŠ nepochybuje o kvalitě výuky 

ČJ v 5.A třídě. 

- Požadavek sjednocení informačního systému školy. Byla zavedena EŽK. Někteří vyučující 

zasílají informace v Teams, e-mailem, EŽK. Není jasné, co mají rodiče hlídat a sledování více 

zdrojů informací je zatěžující. 

RK – EŽK slouží zatím prioritně jako informace o prospěchu, papírová ŽK je zavedena na 

omluvenky a další sdělení (poznámky, napomenutí, info o změnách ve výuce). Teams 

používáme jako výukový systém. Děti jsou na něj zvyklé z distanční výuky, slouží i 

v současnosti na ukládání zápisů, úkolů a informací pro chybějící žáky, k zadávání DÚ. 

RK předá informaci řediteli školy, projednáme na pedagogické radě a pokusíme se sjednotit 

systém předávání informací.  

- Pochvala za uskutečněný adaptační pobyt žáků 5. tříd. 

Petra Maňová  

- pochvala za slovní hodnocení v žákovských knížkách 

- pochvala školky za práci s předškoláky 

- dotaz, proč nejsou přijímány děti 2,5 roku do MŠ 

RK – z kapacitních důvodů 

- stížnost na nedobrá a nekvalitní jídla ve školní jídelně, přesolené polévky 

RK – nesouhlasí s názorem. Polévka byla opravdu přesolená 1x v září, toho si byly kuchařky 

vědomé. Naopak si většina strávníků polévky i jídla dosoluje. 

Jídla jsou kvalitní a většinou i chutná. Děti ale nechodí na oběd „hladové“. Máme 

vysledováno, že spousta dětí má na každou přestávku svačinku (sladkosti, ovoce…) a na oběd 

nemají chuť. Na tento problém budou rodiče upozorněni na třídních schůzkách. 

Nabídka ze strany školy – kdykoliv je možné, aby zástupkyně rodičů přišla do školy a oběd 

ochutnala v době jeho výdeje. Obědy v jídlonosičích jsou večer jiné (konzistence i chuť), než 

když se v poledne vydávají (vedoucí školního stravování i kuchařky o nabídce ví, nemají s tím 

problém).  

 

 



5. Závěr  

Předsedkyně ukončila jednání školské rady v 18.55. 

V Křenovicích dne 15. 10. 2021 zapsala Regina Kokešová 

 

Mgr. Regina Kokešová:       Mgr. Martina Zourková: 

Mgr. Jarmila Rotreklová:    Petra Maňová:   

Ing. Michal Mádr:    Mgr. Martin Holomek:  

Ivana Holoubková: 


