
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace 

Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482 

 

1 

 

ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 16. 2. 2022 

Jednání proběhlo od 16:30 do 17:45 v budově ZŠ 

Přítomní členové: Hana Gernešová, Monika Křížová, Radka Procházková, Jan Binek 

Omluvení členové: Kateřina Severová, Nicole Řezáčová 

Hosté: Petra Štěpková (ředitelka školy), František Poláček (starosta obce), Jana Rudolecká 
(bývalá předsedkyně školské rady) 

  

Program: 

1. Jednací řád školské rady 

2. Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021 

3. Fungování školské rady 

4. Stav základních dokumentů ZŠ 

5. Zpráva ředitelky školy 

6. Různé 

 

1. JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 

Před jednáním členové školské rady obdrželi nový návrh jednacího řádu zpracovaný ve 
spolupráci Jany Rudolecké a Jana Binka. Původní jednací řád byl aktualizován s ohledem na 
změny školského zákona. Byl zapracován v roce 2021 schválený dodatek ohledně možnosti 
online jednání. Dále byl zpřesněn přístup k zápisu a ke svolávání jednání školské rady. 

K návrhu jednacího řádu nezazněly na jednání žádné připomínky. 

V diskuzi k tomuto bodu bylo odsouhlaseno, že zápisy z jednání školské rady budou 
zveřejňovány na webu školy. Na webu školy bude rovněž uveden seznam všech členů školské 
rady a kontaktní e-mail na školskou radu srzatcany@seznam.cz.  

Usnesení: Školská rada schvaluje Jednací řád Školské rady při ZŠ Žatčany. 

Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, zdržel se: 0. 

 

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Ředitelka školy zaslala členům školské rady návrh výroční zprávy školy za školní rok 
2020/2021. Jan Binek navrhl do zprávy doplnit informaci o rozšíření kapacity MŠ v průběhu 
školního roku. 

Usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ZŠ a MŠ 
Žatčany za školní rok 2020/2021. 

Hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, zdržel se: 0. 

 

 

mailto:srzatcany@seznam.cz


Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace 

Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482 

 

2 

 

3. FUNGOVÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Školská rada se bude pravidelně setkávat 3x ročně, a to na přelomu září a října (schválení výroční 
zprávy, diskuze rozpočtu a investic v dalším roce), v polovině února (zhodnocení průběhu 
školního roku) a v posledním týdnu v květnu (příprava na další školní rok, diskuze změn). 

Dle potřeby bude v souladu s jednacím řádem svolána i častěji, pokud bude třeba probrat něco 
urgentního, nebo pokud bude potřebná hlubší diskuze nějakého tématu (např. při přípravě 
úpravy základních dokumentů školy). 

Operativní zpětnou vazbu mohou ředitelce školy poskytnout členové školské rady e-mailem.  

 

4. STAV ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ ZŠ 

Jan Binek se dotázal, jak plánuje škola přistupovat k úpravám školního řádu a školního 
vzdělávacího programu. 

Školní řád je textově rozsáhlý, ale to je dáno závaznými požadavky na jeho obsah. Prostor pro 
zjednodušení příliš není. Škola se zatím nad nějakými úpravami z časových důvodů nezamýšlela. 
Prioritou bylo zajištění kvalitního fungování týmu školy. 

Do 1. září 2023 musí být nový (případně výrazně aktualizovaný) školní vzdělávací program. Zda 
půjde o nový, nebo aktualizovaný dokument bude záležet na množství změn, které bude škola 
chtít uskutečnit. V tomto ohledu byly již ve vztahu k potřebným výstupům vzdělávání 
přizpůsobeny učebnice. K učebnicím přírodovědy a vlastivědy jsou k dispozici interaktivní 
programy. Pedagogické přístupy jednotlivých učitelek ZŠ se prolínají. Budou si chodit na 
hospitace a učit se navzájem nové metody. 

 

5. ZPRÁVA ŘEDITELKY ZŠ 

Ředitelka školy seznámila školskou radu s aktuálními změnami v zajištění výuky a v rozdělení 
úvazků a činností pedagogického sboru. Ke zkvalitnění výuky došlo k rozdělení výuky českého 
jazyka (5 hodin) a matematiky (5 hodin) ve třídě s žáky 2. a 3. ročníku tak, aby měl každý ročník 
výuku zvlášť. 

Z hlediska posílení individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků bylo 
významné navázání spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem Kociánka (SPC). Speciální 
pedagožky z SPC navštívili školu a navrhly změny ve výuce některých žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Konstatovaly také, že výuka těchto žáků v minulých letech neprobíhala 
dle navržených opatření. 

SPC vyšlo vstříc požadavkům školy a odsouhlasilo navýšení hodin předmětu speciálně 
pedagogická péče. Přímo do školy dojíždí speciální pedagožka, která se s využitím speciálních 
metod věnuje individuální pomoci žákům při zvládnutí učiva, se kterým se potýkají.  

Dále probíhá spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hybešova, Brno (PPP). Díky 
domluvě se SPC a s PPP mohlo dojít k navýšení úvazků asistentů pedagoga. 

Je rozpracovaný nový web školy. Měl by být spuštěn v březnu. Škola bude mít i nové logo. 

Od školního roku 2022/2023 bude třeba navýšit kapacitu školní družiny. Místo jednoho 
oddělení by tak měly být dvě. Připravuje se i zavedení ranní družiny (zájem avizují zejména 
rodiče nastupujících žáků prvního ročníku). 

Usnesení: Školská rada bere na vědomí zprávu paní ředitelky. 
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6. RŮZNÉ 

a. Na základě podnětů rodičů dětí z MŠ se zvažují možnosti rozšíření provozu MŠ 
o prázdninách. Vzhledem k tomu, že MŠ má již tři třídy, tak při omezení provozu na jednu 
třídu by bylo možné zvládnout čerpání dovolených pracovníků MŠ. K tomuto bude 
uskutečněno předběžné šetření zájmu rodičů. Škola se zkusí informovat, jaký způsobem 
řešili omezení provozu v jiných školách (např. v Újezdě se provoz MŠ v červenci omezoval 
z pěti na dvě třídy). 

b. S letním provozem MŠ souvisí možnost pořádání „příměstských“ táborů pro mladší dětí 
(MŠ, 1. stupeň ZŠ). Ředitelka školy konzultovala s učitelkami MŠ, zda by byly ochotny 
věnovat část svých dovolených. Příměstský tábor by již byl poskytován za nějakou úplatu. 
Muselo by se také vyřešit stravování, protože jídelna MŠ by v té době pravděpodobně 
nebyla v provozu. 

 

 

 

Zapsal Jan Binek, 20. 2. 2022 

 


