
Základní škola Veltrusy datum: 22. 6. 2020
Opletalova 493 hodina: 18.00 hod
277 46  Veltrusy místo: ZŠ Veltrusy 
IČO 709 909 72

Zápis č. 25 z jednání Rady školy

Přítomni: Omluveni: --
Mgr. Marie Kružicová, předseda RŠ
Ing. Kamila Hlaváčková Ph.D.
Magda Šnýdrová
Ing. Jaroslav Morávek
Ing. Mgr. Martin Ponert 
Mgr. Filip Volák 
PhDr. Lukáš Šlehofer
Ing. Pavla Bolmhagen
Irena Částková

Host:
Mgr. Světlana Racková, ředitelka

PROGRAM:
1.   Zahájení
2.   Dotazníky pro rodiče
3.   Různé
4.  Závěr

1. Zahájení

 Paní předsedkyně přivítala přítomné členy a zahájila v 18,00 h jednání RŠ.

2. Dotazníky pro rodiče

Přítomní diskutovali nad podobou obou verzí dotazníků pro rodiče připravených zástupci rodičů a
paní  Kružicovou,  dále  se  vedla  diskuse  o způsobu jejich  vyhodnocení  a  zpřístupnění  výsledků
ostatním členům RŠ.
Zástupci rodičů shledali dotazník připravený p. Kružicovou jako nedostatečný, protože je neadresný
a nekonkrétní, výstup z něj bude zcela obecný.
Zástupci  školy nesouhlasí  s  hodnocením konkrétních  učitelů  v  dotazníku  připraveném zástupci
rodičů, obávají se negativního dopadu na atmosféru v pedagogickém sboru i na jednotlivé učitele.



USNESENÍ č. 1:

Škola rozešle v úterý 23.6.2020 všem rodičům prostřednictvím Bakalářů v el.  podobě dotazník
připravený paní Kružicovou, doplněný o adresné otázky k výuce českého jazyka,  matematiky a
cizího jazyka. Dotazník bude rodičům přístupný do 15.7.2020.
Vyhodnocení dotazníků vyhotoví vedení školy a výstup předloží na setkání RŠ v září 2020.

USNESENÍ č. 2:

Škola  rozešle  v  úterý  23.6.2020  všem  rodičům  prostřednictvím  Bakalářů  dotazník  připravený
zástupci rodičů ve formě PDF. Rodiče, kteří budou chtít zhodnotit distanční výuku podrobněji, si
mohou tento dotazník vytisknout, vyplnit a v listinné podobě vhodit např. do schránky ve škole.
Dotazník bude rodičům přístupný do 15.7.2020.
Vyhodnocení dotazníků vyhotoví vedení školy a výstup předloží na setkání RŠ v září 2020.

USNESENÍ č. 3:

RŠ navrhuje vedení školy, ať promyslí a navrhne formát a propagaci setkání s rodiči, které by se
mohlo uskutečnit v návaznosti na pravidelné akce, jako je např. Podzimní setkání. Rodiče by na
takovém setkání měli možnost vyjádřit se konkrétně k vedení běžné, příp. i distanční výuky.
Návrh na realizaci a propagaci tohoto setkání předloží zástupci školy na setkání RŠ v září 2020.

3.   Různé:

P. Morávek navrhuje krátké dotazníky pro učitele i žáky.
P. Racková sděluje, že v posledním týdnu byly se všemi učiteli vedeny rozhovory na téma distanční
výuky a zhodnocení práce v uplynulém období.

USNESENÍ č. 4:

RŠ  dává  návrh  vedení  školy,  aby  v  příštím  školním  roce  proběhla  nějaká  forma  evaluace
pedagogického sboru.
Plán a způsob evaluace předloží vedení školy RŠ na setkání v září 2020.

USNESENÍ č. 5:

RŠ  vnímá  negativní  napětí  v  pedagogickém  sboru  v  souvislosti  s  diskutovanými  dotazníky  a
anketou ve Veltruských listech a dává vedení školy návrh na využití např. supervizí nebo nějaké
formy externí pomoci. Plán předloží zástupci školy na setkání v září 2020.

USNESENÍ č. 6:

RŠ dává návrh vedení školy, aby na setkání v září připravilo souhrnnou zprávu, ve které budou
zpracovány poznatky z rozvojových pohovorů s učiteli, které byly vedeny v minulém týdnu.

USNESENÍ č. 7:

RŠ navrhuje formou jednoduchého dotazníku ohledně distanční výuky (cca 3 otázky) oslovit do



konce školního roku také žáky.
Zástupci školy předloží vyhodnocení této ankety na schůzce RŠ v září.

USNESENÍ č. 8:

Na základě požadavků zástupců rodičů dle zápisu z jednání RŠ č.  24 připraví vedení  školy na
zářijové setkání analýzu vzdělání a profesních kompetencí jednotlivých učitelů.

USNESENÍ č. 9:

Na základě požadavků zástupců rodičů RŠ předloží zástupci školy zápisy z pedagogické rady ze
dne 17. a 26. 6.2020.

4.  Závěr

Paní předsedkyně vyzvala členy RŠ k hlasování.
Přítomní členové RŠ přijali jednomyslně všechna výše uvedená usnesení.

Paní předsedkyně čelnům RŠ poděkovala a jednání  ve 20,10 h ukončila.

Zapsala dne 22. 6. 2020 Irena Částková
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