
Zápis z jednání školské rady dne 28. 6. 2022 
 

Přítomní:  

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

zástupci zřizovatele:  Ing. Michal Mádr, Mgr. Martin Holomek 

zástupci rodičů:  Petra Maňová, Ivona Dostálová 

zástupce obce Hrušky:  Ivana Holoubková 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem  

2. Projednání rozpočtu pro školní rok 2021/2022   

3. Projednání změn v ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice – Dodatek č. 2 

4. Informace o průběhu školního roku 2021/2022 

5. Připravenost příštího školního roku 

6. Diskuse a podněty členů rady 

7. Závěr 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně školské rady zahájila jednání a seznámila přítomné s programem  

2. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Křenovice pro školní rok 202 1/2022  

Členové školské rady obdrželi dopředu k prostudování rozpočet ZŠ a MŠ Křenovice  

Ke zprávě nebyly připomínky.  

Školská rada projednala rozpočet ZŠ a MŠ Křenovice na školní rok 2020/2021.  

3. Projednání změn v  ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice  

Členové školské rady obdrželi předem znění Doplňku č. 2 k ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice. 

Koordinátorka ŠVP Regina Kokešová (RK) vysvětlila důvody jednotlivých změn. 

Změny se týkají těchto kapitol: 

- Zavedení předmětu Informatika do 7. ročníku, úpravy výstupů a učiva ve 4., 5. a 6. ročníku    

- Změny v předmětu Využití digitálních technologií v 6. ročníku, v návaznosti na předmět Informatika 

Školská rada projednala Dodatek č. 2 k ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice.    

4. Informace o průběhu školního roku 2021/2022  

Zástupkyně ředitele seznámila členy ŠR s průběhem školního roku, s výsledky postupových soutěží, 

úspěšností žáků v přijímacím řízení na SŠ, s uskutečněnými akcemi. Bližší informace budou uvedeny 

ve Výroční zprávě vypracované ředitelem školy. 

5. Připravenost školního roku 2022/2023 

Předpokládaný počet žáků a tříd (včetně ŠD) 272, 13 tříd, 3 oddělení ŠD 



Personální změny  

- odchází 2 vyučující – 1x MD, 1x stěhování mimo dosah školy 

- nastupují Mgr. Ptáčková a Mgr. Bursíková 

6. Diskuse 

Petra Maňová (PM) 

- pochvala školky a školy za aktivitu, především v závěru roku přespání ve školce  

- stížnost na chování děvčat na dolním WC. Děvčata 7. třídy přelézají kabinky, malá děvčata si 

stěžují. 

RK Realita je trochu jiná. Velká děvčata mají vlastní klíč od určené kabinky a nemají důvod 

kamkoliv lézt. Malá děvčata ze zvědavosti přelézají mezi kabinkami. Několikrát řešeno s konkrétními 

přistiženými dívkami. 

PM Dotaz, jak škola provádí prevenci šikany. Zkušenost z Pálení čarodějnic, kdy druhák napadl 

prvňáka. 

RK Škola má vypracovaný minimální preventivní program, ve kterém je zahrnuta i prevence 

šikany. Jsou realizovány přednášky a programy napříč ročníky, v současnosti zaměřené především na 

kyberšikanu. Každodenně jsou žáci upozorňováni na vhodné chování mezi sebou třídními učiteli, 

dohledy na chodbách. Agresivita ve škole (slovní či fyzická) je řešena pokud možno okamžitě 

(domluva, kárné opatření, jednání výchovné komise nebo vedení školy a TU s rodiči)  

Jarmila Rotreklová 

Se jmenovaným žákem 2. A jsou velmi často řešeny opakované kázeňské prohřešky a nevhodné 

chování vůči spolužákům. 

PM  

dotaz na výuku Mgr. Korcové – dle rodičů odměřený přístup k dětem (zkušenost ze zápisu do ZŠ),  

RK  Mgr. Korcová má svůj styl výuky a komunikace s žáky. Je to velmi dobrá pedagožka, má 

výborné výsledky, umí děti naučit. Vede děti k vlastní zodpovědnosti, má požadavky na domácí 

přípravu. Během roku bylo provedeno několik hospitací a nebyl shledán problém ve výuce ani 

v přístupu. Vedení školy nezaznamenalo kromě jedné matky další výhrady k výuce Mgr. Korcové. Tato 

záležitost byla řešena na úrovni ředitele školy.    

Ivona Dostálová (ID) 

- na webových stránkách školy není k nalezení zápis z říjnové schůzky 

RK  - omluva, bude vyvěšen 

ID - dotaz na školu v přírodě, jestli bude.  

Jarmila Rotreklová 

- v posledním roce konání ŠvP měli organizátoři velký problém s účastí. Nejprve se přihlásilo 

přes 100 dětí. Byl vyhledán vhodný objekt, zajištěna odpovídající doprava. Ve finále jelo o 

mnoho dětí méně (více než 20) a to velice ovlivnilo cenu. Kdyby bylo méně dětí přihlášených, 

mohl být objekt i blíž. 

ID - navrhuje vybírání nevratné zálohy (vratka pouze v případě nemoci potvrzené lékařem) 

- proč se nedělají ŠvP pro jednotlivé ročníky, nebo dvě třídy dohromady do autobusu? 



JR - organizátoři zváží možnosti ale vyučující 1. stupně preferují možnost výjezdu 1. – 4. třídy 

společně 

Ivana Holoubková 

- je důležité pořádat školu v přírodě pro děti z vesnice z naší oblasti? 

JR - ŠvP plní funkci stmelování třídních kolektivů 

RK  - organizace je na vyučujících 1. stupně. Vedení školy podporuje variantu ŠvP jednotlivých 

skupin, např. 3. a 4. třída. Má-li ŠvP splnit funkci adaptační, je na zvážení pořádat ŠvP na začátku 

školního roku.   

Martin Holomek 

- dotaz na používání mobilních telefonů – jak je ošetřeno, jaké jsou zkušenosti 

K problému se vyjádřili všichni zúčastnění. K úplnému zákazu používání mobilů během výuky 

potřebuje vedení školy podporu rodičů.  Na začátku roku bude provedeno dotazníkové šetření mezi 

rodiči a na základě výsledku bude upraven školní řád. 

 

7. Závěr  

Předsedkyně ukončila jednání školské rady v 20.20 

V Křenovicích dne 28. 6. 2022 zapsala Regina Kokešová 

 

Mgr. Regina Kokešová:       Ivona Dostálová 

Mgr. Jarmila Rotreklová:    Petra Maňová:   

Ing. Michal Mádr:    Mgr. Martin Holomek:  

Ivana Holoubková: 


