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ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 25. 4. 2022 

Jednání proběhlo od 16:00 do 17:05 v budově ZŠ 

Přítomní členové: Hana Gernešová, Monika Křížová, Kateřina Severová, Nicole Řezáčová, Jan Binek 

Hosté: František Poláček (starosta obce) 

 

Program: 

1. Fungování pedagogického sboru 

2. Různé 

 

1. FUNGOVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Jednání školské rady se sešlo na základě žádosti paní učitelky Gernešové. Paní učitelka 
Gernešová vyjádřila přání, aby byla školská rada seznámena s plánovanými personálními 
změnami v ZŠ a v MŠ. Na https://www.vim-jmk.cz/educationjobs/volna-mista-skoly byly 
zveřejněny inzeráty na 3 učitelské pozice v ZŠ, i když všechny pozice jsou obsazeny, nedojde ke 
změně počtu tříd a počty dětí se zvýší pouze v 1. třídě. Vyvolává to dojem připravované větší 
změny pedagogického sboru, o čemž by měla být školská rada i stávající pracovníci informováni. 

Současně paní učitelka Gernešová otevřela téma komunikace a spolupráce v pedagogickém 
sboru ZŠ. Nepovažuje za ideální převažující úkolování pracovníků přes SMS, či e-mail. Ze strany 
paní ředitelky není reflektováno, že pedagogická práce je tvůrčí. Nejde také současně být 
moderní školou s různými projektovými aktivitami a při tom stíhat tradiční zvyklosti 
s kompletním vyplňováním pracovních sešitů. Škola se tak od nakročení k novějším přístupům 
vrací ke klasické škole. Klíčové jsou kompetence žáků. Lze chápat, že paní ředitelka chce mít 
všechno striktně zpracované a že má obavy z případné kontroly České školní inspekce. 
Neuvědomuje si ale, že inspekce se dívá na školu komplexně a je spíše průkopníkem nových 
přístupů. Mnohé obavy jsou tak zbytečné. Nerozlišuje také skutečně nezbytné věci a to, co lze 
řešit neformálně či jinak, než se dělávalo tradičně. 

Závěr: V rámci pedagogického sboru se projevují rozdílné názory a problémy v komunikaci. Bylo 
by potřeba podívat se po roce na věci více z odstupu. Je třeba se společně o věcech bavit před 
tím, než o nich paní ředitelka rozhodne, aby se k nim mohli vyjádřit všichni pedagogové. V tak 
malém kolektivu by měly převládat neformální a přátelské vztahy bez bariéry mezi ředitelkou 
a podřízenými. Měla by být posílena osobní komunikace. 

 

2. RŮZNÉ 

a. Den matek v ZŠ – Snahou bylo udělat akci komornější. Jsou rádi, že maminky přijdou do školy. 
Ze strany rodičů a zástupců obce zaznělo, že se nebrání jiným způsobům, než bylo dosud. 

b. Přes edookit by se mohla poslat rodičům zpráva s kontakty na školskou radu a konkrétně 
i na Kateřinu Severovou a Nicole Řezáčovou s výzvou, aby se na ně rodiče obraceli nejen 
s problémy, ale i s podněty. 

c. Příští školská rada se uskuteční v pondělí 9. 5. v 15:30 a bude se věnovat situaci 
a změnám v pedagogickém sboru. 

 

Zapsal Jan Binek, 2. 5. 2022 

https://www.vim-jmk.cz/educationjobs/volna-mista-skoly

