
Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Skálova  

 

Datum: 9. 11. 2022             Místo konání: ZŠ Skálova, Skálova 600 

Přítomni: 

• Vendula Bičíková 

• Anna Drbohlavová 

• Jaroslav Koreň 

• Lukáš Koucký 

• Zbyněk Miklík 

Omluveni: 

• Petra Houšková 

Host: 

• Michal Loukota, ředitel ZŠ 

 

Témata k diskuzi/hlasování: 

1. seznámení přítomných s programem schůze (L. Koucký), 

2. seznámení přítomných s výroční zprávou + diskuze k výroční zprávě (M. Loukota), 

3. schválení výroční zprávy školy za rok 2020/21 (L. Koucký), 

4. novinky o škole od pana ředitele (M. Loukota), 

5. plýtvání jídlem ve školní jídelně (A. Drbohlavová), 

6. postupná výměna "klecí" v šatnách na Skálovce za skříňky (A. Drbohlavová), 

7. zakoupení druhé tiskárny pro zaměstnance 2. stupně, boxovacích pytlů, renovace ping-
pongových stolů a zakoupení altánu na zahradu 2. stupně pro venkovní učení (A. Drbohlavová), 

8. výuka ČJ – M (i jiných předmětů) v jeden čas, proti sobě (A. Drbohlavová), 

9. častá výměna učitelů v některých třídách (P. Houšková / L. Koucký), 

10. lavičky před vchodem do Alešovky a Integrovky (Z. Miklík), 

11. vpouštění dětí do budovy až od 7:30 (Z. Miklík), 

12. výsledky dotazníku ke stravování ve škole (Z. Miklík), 

13. velikosti porcí ve školní jídelně (Z. Miklík), 

14. prospěch ukrajinských žáků (Z. Miklík), 

15. ukončení schůze (L. Koucký). 

 

Výsledky diskuze/hlasování: 

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

2. Pan ředitel M. Loukota představil výroční zprávu školy za rok 2021/22. 

3. Schválení výroční zprávy školy za rok 2021/22: SCHVÁLENO (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  

4. Pan ředitel informoval o novinkách školy: 

a. Na další rok plánujeme zaměření na sdílení učitelů (vzájemné hospitace, skupinové sdílení 
učitelů). 

b. Vedení školy by rádo zajistilo zateplení školy a spojovacího krčku, kde jsou veliké úniky tepla 
z budovy. 



c. Škola má naplněnou kapacitu, aktuálně máme 28 ukrajinských žáků nad rámec kapacity, 
v srpnu 2023 se vrátíme k řádné kapacitě. 

d. Na jaře 2023 bude škola otevírat tři 1. třídy a čtyři 6. třídy. 

e. Od 1. 9. učíme podle nové ŠVP, zavádíme informatiku od 4. do 9. třídy. 

f. Od září 2022 pokračují třídní učitelé s kolektivem třídy v třídnických hodinách (1x za 2 týdnu) 
v rámci hodin Výchova k občanství. 

g. Na webu jsou medailonky učitelů a paní učitelka Konopková dělá rozhovory s dalšími učiteli a 
vychovateli. 

h. Aktuálně probíhají triády s rodiči a žáky, v pátek 11.11. bude tradiční sv. Martin a před 
Vánocemi budou oborové dny pro 7. a 8. ročníky, 6. ročníky mají speciální oborový den se 
zaměřením na pravěk. 

5. Paní Anna Drbohlavová představila téma plýtvání jídlem ve školní jídelně. Časté a zbytečné vyhazování 
přebytků jídla. Co s odpadem? Možnost odkoupení jídla za nižší cenu na konci výdeje? Pan ředitel 
konzultoval toto téma s paní Martínkovou z hygienické stanice a ta se k tématu vyjádřila, že odprodej 
jídla není možný. Jde o gastro odpad, a navíc by to bylo dvakrát prodané jídlo. Odpad z obědů školy je 
využíván ke krmení zvěře. 

6. Paní Anna Drbohlavová uvedla téma postupné výměny "klecí" v šatnách na Skálovce za skříňky 
(zabránění ztrátám a přemisťování věcí a také z hygienických důvodů). Možný příspěvek ze SRPŠ? Do 
šaten bylo investováno ve výmalbě a osvětlení. Výměna klecí za skříňky je finančně náročná, pan ředitel 
si nechá udělat studii, kolik skříněk a jak velkých by se do prostor vešlo a kolik by to stálo. SRPŠ na tuto 
investici může přispět, pokud to členové schválí a v rozpočtu bude dostatek financí. 

7. Paní Anna Drbohlavová uvedla téma zakoupení druhé tiskárny pro zaměstnance 2. stupně. Boxovací 
pytle pro vybití agrese žáků (nebo něco podobného). Renovace ping-pongových stolů a zakoupení 
altánu/pergoly na zahradu 2. stupně pro venkovní učení. Možný příspěvek ze SRPŠ? Pan ředitel uvedl, 
že tiskárnu vedení školy zatím kupovat nebude, tiskárna ve sborovně je úsporná a dostačující. Boxovací 
pytle pan ředitel probere na školním parlamentu, kde by žáci mohli navrhnout nějaké řešení či další 
dobré nápady. Ping-pongové stoly jsou zrenovované a pan ředitel prozkoumá nákup kovových sítí. SRPŠ 
na tento nákup může přispět, pokud to členové schválí. Pan ředitel má v plánu nechat udělat studii na 
školní zahradu a celou její koncepci (altán, posilovací prvek, lavičky atd.). 

8. Paní Anna Drbohlavová uvedla téma zvážit výuku ČJ – M (i jiných předmětů) v jeden čas, proti sobě, 
tzn. polovina dětí ve výuce (větší individuální prostor pro žáky). V současnosti jsou třídy dost naplněné, 
proto se toto řešení nabízí a zkušenosti ze škol, kde tento model praktikují jsou pozitivní. ČJ a M jsou 
stěžejní předměty pro přijímací řízení na SŠ. Tuto variantu výuky pan ředitel určitě s učiteli zváží a 
probere a pokud to bude personálně a časově možné udělat, rád to zavede. Je možné, že to nepůjde ve 
všech případech, záleží na souběhu mnoha proměnných v tvorbě rozvrhu (např. volitelných předmětů). 

9. L. Koucký předložil dotaz paní Houškové: "Proč dochází na 2. stupni ke změnám vyučujících v 
matematice - 8.A má každý rok jiného učitele, jaký je důvod? 9. ročníky měly minulý rok jiného učitele 
než letos, kdy je čeká příprava k přijímacímu řízení, proč změna učitele v posledním roce?" Důvod je 
pouze organizační, škola musí pokrýt úvazek učitele a v některých situacích to takto vyjde. Nebyl to 
záměr a není to strategie školy. Konkrétně u 9. třídy v minulém roce to byl důvod personální, byla nutná 
změna učitele. 

10. Pan Miklík představil téma laviček před vchodem do Alešovky a Integrovky, aby děti, rodiče a prarodiče 
mohli čekat před školou. Pan ředitel téma otevře se zřizovatelem, zda by bylo možné na obě místa 
lavičky instalovat. 

11. Pan Miklík představil téma vpouštění dětí do budovy až od 7:30, když nechodí do klubu nebo do 
družiny? Některé děti pak dlouho čekají před školou občas v dešti nebo zimě. Pan ředitel vysvětlil, že je 
to pouze z organizačních důvodů, do 7:30 je ve škole omezený počet personálu a není ho dostatek, aby 
převzal zodpovědnost za žáky, kteří nejsou v družině nebo ve školním klubu. 

12. Pan Miklík představil téma výsledku dotazníku ke stravování ve škole. Pan ředitel doplnil, že škola 
zjišťuje, zda došlo v pohledu rodičů a dětí ke zhoršení kvality kuchyně a podle výsledků výzkumu dojde 



k případné nápravě. Pan ředitel rozešle rodičům žáků výsledky dotazníku. Také doplnil, že pro děti z 
rodin v hmotné nouzi je možné obědy vydávat zdarma. 

13. Pan Miklík představil téma velikosti porcí ve školní jídelně. Některé děti si ztěžovaly, že jsou porce 
malé. Pan ředitel namátkovou kontrolou zjistí, zda gramáž jídla odpovídá předpisům. Pro většinu dětí je 
možné využít přídavek. 

14. Pan Miklík představil téma ukrajinských žáků, zda a jak zvládají český jazyk? Pan ředitel informoval, že 
jsou v tom individuální rozdíly, někteří se učí lépe ČJ, jiným jde ČJ hůře, ale zase jim jde M a jiné 
předměty. Ukrajinští žáci mají možnost doučování a učitelé v hodnocení přihlížejí k jejich obtížné situaci. 

15. Předseda L. Koucký ukončil schůzi. 

 

Zápis vypracoval a elektronicky zaslal předseda ŠR Lukáš Koucký 9. 11. 2022. 

 

   


