
Zápis z jednání školské rady

Datum konání: 25. 10. 2020 v 16:00
Místo konání: Základní škola Karla st. ze Žerotína Bludov
Přítomni:
Zástupci ZŠ: Mgr. Martina Hrdinová, Mgr. Hana Hlavatá, Mgr. Irena Dokoupilová
Zástupci zřizovatele: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Zdeňka Musílková, MBA, Marie 
Konečná
Zástupci rodičů: Mgr. Barbora Sedláčková, Mgr. Ehlerová Lenka, Mgr. Juřinová Pavla
Hosté: Mgr. Ilona Křivohlávková

Zasedání školské rady zahájila Mgr. Barbora Sedláčková, přivítala přítomné a seznámila je 
s programem zasedání školské rady.

Program:  

1) Výroční zpráva o činnosti školy
2) Dodatek ke školnímu řádu
3) Různé

AD1)
Členům školské rady byla rozeslána Výroční zpráva o činnosti Základní školy Karla staršího ze
Žerotína Bludov pro školní rok 2021/2022. Všichni členové tak měli dostatek času k prostudování
a k zaslání připomínek či dotazů. 

- Jedním  z dotazů  bylo,  proč  nepracovala  žákovská  samospráva?  Mgr.  Křivohlávková
odpověděla, že to bylo z důvodu epidemických opatření. Nyní již funguje. Smyslem práce
žákovské samosprávy je,  že zástupci  jednotlivých tříd sdělují  své požadavky či náměty
přímo ředitelce ZŠ. Většinou se jedná o materiální záležitosti. 

- Co  se  týče  dotazu,  jak  dopadlo  výběrové  zjišťování  výsledků  u  žáků  5.  ročníku
v matematice, českém jazyce a dovednostech usnadňujících učení bylo sděleno, že neslouží
k porovnávání  škol,  není  přepočítáváno  na  percentily,  jedná  se  o  zprávu  před  a  po
epidemii.  ZŠ  Bludov  skončila  v nejpočetnější  skupině,  tudíž  nikterak  nevybočuje.
V matematice v oblasti geometrie bylo hodnocení slabší, ale to bylo dáno online výukou.
Nyní se na to mohou učitelé více zaměřit.

- Mgr. Juřinová se dále dotazuje na Kalibro testování. Mgr.Křivohlávková sděluje, že mělo
proběhnout  na  jaře  2020.  Proběhlo  v loňském  školním  roce,  zatím  nejsou  k dispozici
výsledky. Ty budou zveřejněny ve výroční zprávě pro školní rok 2022/2023.

Po vznesených dotazech bylo o schválení výroční zprávy na školní rok 2021/2022 hlasováno. 
Pro schválení bylo 9, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 
Školská rada schvaluje Výroční zprávu Základní školy Karla st.  ze Žerotína Bludov na
školní rok 2021/2022.

 
AD2) 
Mgr. Křivohlávková předložila ke schválení dodatek ke stávajícímu školnímu řádu. Vzhledem 
k vyskytujícím se problémům a aktuální situaci ve škole je nutné změnit znění bodu 8 v ujednání 
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejích ochrany před sociálně 



patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  Dosavadní ujednání se 
v tomto bodě ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Ve všech budovách a prostorách školy (včetně venkovního areálu v době vyučování 
i po vyučování) platí přísný zákaz:

- kouření (včetně elektronických cigaret); požívání alkoholu; užívání nikotinových 
sáčků; užívání návykových látek a užívání a vnášení látek, které je svým vzhledem, 
chutí a konzistencí napodobují.

- používání neevidovaných elektrických spotřebičů, ponechávání peněz a osobních 
cenných věcí volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech.“

Bylo hlasováno o schválení dodatku v tomto znění. Pro schválení 9, nikdo nebyl proti, nikdo se 
nezdržel. 
Školská rada schvaluje Dodatek ke školnímu řádu v předloženém znění. 

AD3)
Mgr. Křivohlávková krátce pohovořila o ukrajinských dětech ve škole. Celkem je jich 15, většina 
dojíždí z Bohutína. Probíhá výuka českého jazyka. Obecně je situace taková, že kdo chce zůstat 
v ČR, tak přistupuje k výuce zodpovědněji. Není-li podpora ze strany rodičů, bývají problémy. 
Současně probíhá i výuka online z Ukrajiny. Jeden žák ze 7. třídy je nadprůměrně inteligentní, 
jeho čeština je na velmi dobré úrovni, v testování z matematiky předčil své vrstevníky.

Školská rada bere informaci o ukrajinských dětech na vědomí.

Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., se vrací k nesouhlasnému projevu školy s výstavbou 
skateparku prostřednictvím otevřeného dopisu, který byl zveřejněn na facebooku. Dle jeho názoru
byl v tomto případě zvolen nevhodný způsob komunikace mezi školou a jejím zřizovatelem. 
Škola měla zvolit jiný postup, a to svolat jednání se starostou obce či se zúčastnit jednání v radě 
obce nebo se dostavit na jednání zastupitelstva obce. Domnívá se, že tento dopis mohl narušit 
dobré vztahy. 
Mgr. Křivohlávková odpověděla, že ji mrzí, že je to takto vnímáno. Rozhodně to ale nebylo takto 
myšleno. Ze strany obce s ní nikdo nehovořil o tom, že má obec v úmyslu na školním pozemku 
vystavět skatepark. Když se to pak dozvěděla, zúčastnila se jednání se starostou obce a p. 
Kösslerovou. Bylo jí přislíbeno, že se o tom bude dále jednat, nicméně se na druhý den objevil na 
školním pozemku architekt. Písemnou námitkou zaměstnanců ZŠ se zabývala na svém jednání i 
rada obce. 
Mgr. Ehlerová se připojuje k názoru p. Balíka, obzvláště, když za normálních okolností škola na 
facebooku nic nepublikuje, byl použit velmi silný informační kanál. Dopis ji zaskočil, současně 
však vnímá, že vázla i komunikace ze strany obce.

Školská rada apeluje na zlepšení komunikace mezi školou a zřizovatelem.  

Mgr. Ehlerová se dotazuje na bod z minulé školské rady týkající se víceúčelového hřiště 
(odstranění překážek, otevření víceúčelového hřiště), který byl projednáván v radě obce. Bylo 
sděleno, že rada obce nesouhlasila s otevřením víceúčelového hřiště veřejnosti. Překážky by měly 
být odstraněny.



Mgr. Ehlerová poukazuje na velmi nepřehlednou dopravní situaci ráno u školy. Sama má obavy 
posílat svého syna a raději ho vozí autem a doprovází. Při parkování využívá prostor za kulturním 
domem, většina rodičů však parkuje před školou, v křižovatce ulic Nová dědina a Za školou, a 
ohrožují bezpečnost silničního provozu. Situaci komplikují davy dětí přicházejících do školy, 
přijíždějící autobusy a jiná projíždějící vozidla, vše se rok od roku zhoršuje. 

Školské radě je známo, že tato situace již trvá několik let a že se touto situací obec již několikrát 
zabývala. V současné době řeší obec parkování aut podél ulice Nová dědina, která zapříčiňuje 
špatný výhled v křižovatce.
 
Školská rada dává podnět k projednání v Radě obce popř. s projektanty o možnosti řešení
dopravní situace před školou. 

Mgr. Ehlerová tlumočí požadavky rodičů na zlepšení stravy (cizí strávník + dítě). Ptá se, zda by 
bylo možné udělat statistiku obědů. Kolik se přihlašuje/odhlašuje cizích strávníků? Zda by bylo 
možné vytvořit aplikaci pro hodnocení obědů? Základní škola, ul. Boženy Němcové v Zábřehu 
přišla s novým projektem, doporučuje konzultaci.  
Mgr. Sedláčková sděluje, že školní jídelna je tu primárně pro děti.
Mgr. Křivohlávková souhlasí. Konstatuje, že ostatní strávníci jsou doplňkovou činností v rámci 
školní jídelny (v současné době 40-50 cizích strávníků). Školní jídelna musí dodržovat spotřební 
koš. Většina dětí nemá návyky z rodiny, čím zdravěji se vaří, tím je to horší. 

Mgr. Ehlerová tlumočí dotaz jednoho z rodičů, který se týká volby 2. jazyka na druhém stupni. 
Jak prý může škola nabízet jako druhý jazyk ruštinu, která je lehčí než němčina. 
Mgr. Křivohlávková sděluje, že škola nabízí jako druhý jazyk němčinu, ruštinu a francouzštinu 
(podobné je to v ostatních srovnatelných školách v okolí). O francouzštinu nebývá velký zájem. 
Volba jazyka je na rodičích. Současně sděluje, že ji kdykoliv může kdokoliv z rodičů navštívit a 
ona jim zodpoví kýžené otázky. 

Dále Mgr. Křivohlávková krátce pohovořila o zakoupených sadách na virtuální realitu. Tyto sady 
slouží pro výuku v dějepise, zeměpise, přírodopise, matematice, cizích jazycích aj. Nyní se s nimi 
seznámili učitelé a pomalu začíná výuka. Do budoucna chtějí zakoupit další sady. Budou 
zpestřením ve výuce.

Mgr. Ehlerová se dotazuje na nedostatek učitelů a zda by tento problém nemohla z části vyřešit 
obec, kdyby nabídla nastupujícím učitelům obecní byt. Mgr. Křivohlávková sděluje, že došlo 
k navýšení počtu učitelů z důvodu dělení třídních kolektivů na poloviny, což s sebou přináší 
značné výhody ve výuce. Všeobecně je však v České republice nedostatek učitelů, v současné 
době je např. problém sehnat učitele na český jazyk.

Zasedání školské rady bylo skončeno.

Zapsala: Marie Konečná
Ověřila: Mgr. Barbora Sedláčková


