
Zápis z školské rady 15. 6. 2020 
 
Přítomni: Lucie Václavková, Hana Sieglová, Petr Kubíček, Markéta Kadlecová,  
Šárka Volešová 
 
Omluven: Petr Soukup 
 
Host: p. ředitel Michal Černý 
 

Program: 
1. Spolupráce s PedAcademy  

2. Aktuální situace v ZŠ - Klánovice  

3. Náměty na inovaci výuky některých předmětů na ZŠ Klánovice  

 

1. Spolupráce s PedAcademy 
Paní Volešová vznesla připomínku ohledně vázaného písma a výši platbách v C třídách: 

• děti ani po absolvování 5 tříd nejsou schopné se podepsat psacím písmem, 

• platby by měly být nižší vzhledem k tomu, že neprobíhala plnohodnotná výuka. 

Pan ředitel Černý uvedl, že nemůže ovlivnit výši plateb pro Ped Academy. Doporučoval, aby se spojili 

rodiče i z ostatních poboček a jednali společně. Na písmo má rovněž velmi malý vliv. Rodiče o 

používaném písmu jsou informování předem. 

Následně proběhla diskuse o budoucnosti programu Ped Academy ve třídách vzhledem k současným 

trendům ve školství, které směřují spíše k inkluzi než vytváření výběrových tříd. Výsledkem bylo 

usnesení ohledně platformy pro komunikaci s Ped Academy a další koncepce školy. 

Usnesení: 

Školská rada žádá pana ředitele Černého o navržení platformy pro komunikaci, spolupráci a jednání 

s Ped Academy tak, aby byly řešeny náměty a připomnky rodičů. 

Pro: 5 

Proti: 0 

Školská rada žádá pana ředitele Černého o upřesnění podmínek spolupráce s Ped Academy formou 

doplnění smluvní dokumentace. 

Pro: 5 

Proti: 0 

Školská rada žádá pana ředitele Černého o vytvoření návrhu koncepce rozvoje školy.  

Pro: 5 

Proti: 0 



2. Aktuální situace na škole 
Pan Černý informoval členy školské rady o způsobu hodnocení žáků za druhé poletí tohoto školního 

roku. Při hodnocení se přihlíží k přístupu žáka, ale také k jeho situaci v rodině. Aktivita žáka mohla 

jeho hodnocení zlepšit. Učitelé vytipovali děti, které mohly mít problém, také do některých rodin bylo 

poskytnuto technické vybavení. 

Ve škole je několik adeptů na opakování ročníků, a to tam, kde žák propadal již v prvním pololetí a 

během domácí výuky nepracoval. Škola spolupracuje s rodiči a hledá vhodné řešení. 

Paní Václavková uvedla, že někteří učitelé neposkytovali dostatečnou zpětnou vazbu. Uvedla 

případy, kdy žák přestal pracovat a rodiče se o tom dozvěděli s 2měsíčním zpožděním. Navrhovala, 

aby tato komunikace/zpětná vazba byla průběžná. 

Paní učitelka Kadlecová sdílela vlastní praxi, kdy poskytovala zpětnou vazbu průběžně dětem i 

rodičům ohledně plnění úkolů a postupu dětí v učivu. 

3. Náměty na výuku 
Paní učitelka Kadlecová navrhla, že by se žáci v rámci hodin informatiky měli seznamovat s použitím 

různých platforem pro komunikaci, práci se soubory a také aplikací Bakaláři. 

Pan ředitel Černý nastínil budoucí vývoj v koncepci výuky IT na školách. Navrhl zmapovat potřeby a 

náměty učitelů, rodičů a dětí ohledně IT. 

V rámci diskuse jsme se shodli na tom, že bude vhodné začít zmapováním potřeb učitelů ohledně 

kompetencí děti v ITC na základě zhodnocení a reflexe uplynulých měsíců domácího vyučování. 

 

Různé 
Paní Volešová navrhla se vrátit k úkolům a usnesením z předchozích setkání a zhodnotit jejich plnění. 

Připraví na příští zasedání paní Václavková. 


