
Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Skálova  

 

 

Datum: 10. 11. 2021              Místo konání: ZŠ Skálova, Skálova 600 

Přítomni: 

• Vendula Bičíková 

• Anna Drbohlavová 

• Petra Houšková 

• Jaroslav Koreň 

• Lukáš Koucký 

• Zbyněk Miklík 

Host: 

• Michal Loukota, ředitel ZŠ 

 

Témata k diskuzi/hlasování: 

1. seznámení přítomných s programem schůze 

2. seznámení přítomných s výroční zprávou + diskuze k výroční zprávě 

3. schválení výroční zprávy školy za rok 2020/21 

4. novinky o škole od pana ředitele 

5. vymahatelnost nošení roušek na chodbách 

6. funkčnost školní zahrady u budovy ZŠ ve Skálově ulici 

7. Ukončení schůze 

 

Výsledky diskuze/hlasování: 

1. Předseda ŠR seznámil přítomné s programem schůze, program schůze byl odsouhlasen a do agendy 
byly zařazeny 2 body k diskuzi navíc. 

2. Pan ředitel M. Loukota představil výroční zprávu školy za rok 2020/21. Pan Koreň otevřel diskuzi 
o Hejného matematice a její užitečnosti v kontextu přijímacích zkoušek na SŠ. Dále otevřel téma 
přehlednosti programu Edookit pro rodiče. Dále pan J. Koreň zmínil, že je třeba opatrnosti 
v příspěvcích na Facebook školy. Pan ředitel na témata reagoval, vysvětlil pohled a záměry učitelů a 
vedení školy. K Hejného matematice pan ředitel zmínil, že záměr je připravit žáky na život, a ne na 
přijímací zkoušky. Vedení školy zvažuje speciální hodinu matematiky pro žáky, kteří se hlásí na 
gymnázium. Pan Miklík vnáší do tématu Hejného matematiky, že je pro rodiče i žáky důležité, zda je 
matematika baví a zda k ní mají vřelý vztah. U Hejného matematiky vnímá lepší vztah než u 
matematiky klasické, mluví ale pouze ze své zkušenosti. Paní Houšková přidává svou zkušenost, že děti 
matematika na 1. stupni baví. Opačnou zkušenost má z přechodu dětí na 2. stupeň nebo na SŠ, kdy 
dětem chybí základní matematické postupy a dovednosti (procenta, velká násobilka apod.). Paní 
Bičíková vnáší dojem, že Hejného matematika naopak děti na přijímací zkoušky připravuje. V diskuzi se 
někteří členové shodují, že je Hejného matematika v některých postupech zbytečně složitá oproti 
klasickému matematickému přístupu. Resumé diskuze u Hejného matematiky je kombinovat oba 
přístupy. L. Koucký zmínil, že přehled zpráv je zahlcující a že by mohla pomoci prioritizace zpráv. 
Vznikla také diskuze, zda vůbec domácí úkoly do Edookitu patří, jestli je to zodpovědnost rodičů nebo 
žáka. 

3. Schválení výroční zprávy školy za rok 2020/21: SCHVÁLENO (6 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  

4. Pan ředitel informoval o novinkách školy: 

a. škola má naplněnou kapacitu, občas vezme i žáka přes kapacitu, bude možná nutné odmítnout i 
žáky, kteří spádově do školy patří (kritéria: spádovost, sourozenec, los), 



b. na jaře bude škola otevírat dvě 1. třídy, 

c. proběhly rekonstrukce (viz výroční zpráva), další jsou v plánu, 

d. škola se snaží nahradit kurzy plavání, které minulý rok odpadly, stejně tak i s lyžařskými kurzy 
(7. a možná i 8. třídy), 

e. škola připravuje povinnou informatiku od 6. do 9. tříd, škola řeší kapacity učitelů a výměny za 
jiné předměty, 

f. od září 2021 pracují třídní učitelé s kolektivem třídy v rámci třídnických hodin (1x za 2 týdnu) 
v rámci hodin Výchova k občanství, 

g. na webu jsou nově medailonky učitelů a paní učitelka Konopková dělá rozhovory s učiteli a 
vychovateli, rozhovory jsou na webu školy. 

5. Paní Anna Drbohlavová představila téma vymahatelnosti nošení roušek na chodbách u žáků. Pan 
ředitel o situaci ví, řeší téma s rodiči. Někteří rodiče s nošením roušek nesouhlasí a své děti v tom 
podporují. Pan ředitel zvažuje kázeňské postihy, ale nevnímá to jako vhodnou cestu.  

6. Paní Anna Drbohlavová uvedla téma funkčnost školní zahrady u budovy ZŠ ve Skálově ulici. Pan ředitel 
informuje o instalaci laviček na školní zahradě. Rád by zachoval na zahradě prostor pro setkání, školní 
akce, ale v místě svahu k hřišti by bylo možné postavit např. altán, workoutové hřiště, další ping-
pongové stoly. Aktuálně rezervní fond podporuje školní jídelnu a pokud nějaké finance zbudou, vedení 
školy rádo revitalizaci zahrady podpoří. Návrh je namísto altánu zastřešit lavičky. Paní Houšková 
podporuje koncepční přístup k revitalizaci, aby plnila potřeby všech na 2. stupni. Na revitalizaci je 
možné i zažádat o dotaci nebo příspěvek od MÚ Turnov. 

7. Předseda L. Koucký ukončil schůzi. 

 

 

Zápis vypracoval a elektronicky zaslal předseda ŠR Lukáš Koucký 10. 11. 2021. 

 

   


