
Zápis ze zasedání školské rady 6. 5. 2019 
 
 

Přítomni: Lucie Václavková, Šárka Volešová, Hana Sieglová 

 

Omluveni: Petr Kubíček, Markéta Kadlecová, Petr Soukup 

Host: Michal Černý 

 

Program: 

1. Zápis do ZŠ 
2. Písmo v 1. C. 
3. Různé 

 

1. Zápis do ZŠ 

Pan Černý informoval radu o průběhu a výsledcích zápisů do ZŠ Klánovice. K zápisu se dostavilo 131 
dětí, tj. přibližně stejný počet jako v minulých letech, z toho 15 si přišlo pro odklad. Plánovali přijmout 
76 dětí (1. A a 1. B po 26, 1.C 24 žáků) a tento počet by se mělo podařit dodržet. 

Zájemci byli rozděleni podle zájmu o jednotlivé příjmy. Byly přijaty všechny spádové klánovické děti, 
které přišly k zápisu. Pak bylo přijato 9 sourozenců stávajících dětí, čímž se obsadila 1. B na 26, 1.A na 
23 a 1.C na 20 žáků.  

Zbývající volná místa (7) byla obsazena na základě losování z 39 mimoklánovických dětí, kterého se 
zúčastnil Petr Soukup.  

Byli vylosováni žáci a jejich náhradníci. Ve chvíli kdy se vyčerpají náhradníci už další děti nebudou 
přijímány. 

Paní Volešová se dotazovala, zda bude mít 1. C asistenta. Pan Černý uvedl, že v současné době zvažují 
asistenta (vychovatelku) i pro 1. C,  pokud to umožní systém financování. O přidělení asistentů 
rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna, tj. pokud není ve škole integrované dítě, škola tam 
může přidělit vychovatelku. 

Podle návrhu vyhlášky č. 27 by ve třídě mohli být nanejvýš 3 pedagogičtí pracovníci, z toho jen 1 
asistent. Škola má možnost zřizovat zvláštní třídy, ale na to klánovická škola nemá prostory. Nicméně, 
pro školu by tato vyhláška neměla být problém, protože na ní působí asistenti s požadovanou 
kvalifikací (speciální pedagog). 

2. Písmo v C třídách 



Paní Volešová a pan ředitel Černý informovali o výsledcích jednání o zařazení vázaného písma do 
výuky v třídách C. Učitelé budou zařazovat do výuky aktivity pro procvičování vázaného písma, aby se 
děti naučily ho znát a číst. Do 3. třídy budou děti i nadále používat Comenia Script, pak mohou psát 
podle vlastní volby. Zvažuje se také nabídka kroužku vázaného písma. 

 

3. Různé 

Pan ředitel Černý představil aktivitu žáků ZŠ zapojených do školního parlamentu – Petici za postavení 
multifunkčního hřiště. Děti byly pozvány zástupci MČ k plánování hřiště, a pak byly velmi zklamané, 
když se dozvěděly, že by nemělo být realizováno. Nelíbilo se jim, že se do vypsané ankety mohli 
zapojit pouze občané starší 15 let. 

Po diskusi se přítomní členové školské rady dohodli na následujícím ustanovení: 

Přítomní členové školské rady (p. Volešová, p. Václavková, p. Sieglová) podporují aktivitu školského 
parlamentu a žádají MČ o projednání petice. 

Hlasování: 

Pro: 3 

Proti: 0 

Zapsala Václavková 

Dne: 6. května 2019 


