
Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole  

Česká Třebová, Nádražní ulice 

ze dne 3. 12. 2014 

 

 

 
Přítomni:  Hana Hrdličková 

                  Ing. Alica Hudečeková 

 Mgr. Radim Kolář  

 Ing. Michal Kadlec 

                  Mgr. Renáta Šikulová 

 Ing. Jana Kazdová  

 Mgr. Ilona Kovářová 

 Mgr. Zuzana Jasanská 

                  Mgr. Hana Hůlková 

 Mgr. Robert Hrabal 

 Mgr. Ilona Pospíšilová 

 Mgr. Jana Dvořáková 

 p. Ivana Vychytilová  

  

                   

                 

  

      

Program:  

 

1. Projednání Petice rodičů žáků 6. B zaslané vedení školy 

Body petice:  

a) Větší počet romských žáků ve třídě 6. B než v paralelní třídě 

b) Nepokračuje výuka podle učebnic nakladatelství Fraus 

c) Nevhodné řešení problémů ve třídě 

d) Zavedení pravidelných preventivních programů. 

e) Problém se stěhováním a zamykáním tříd 

f) Návrh na vytvoření 3 šestých tříd ze stávajících dvou 

 

Diskuze nad uvedenými body 

 

 Mgr. Kolář – k jednotlivým bodům 

 ad a) V současné době je věnována zvýšená pozornost třídě 6. B – probíhají hospitace vedení 

školy (2x Mgr. Kolář, 1x Mgr. Jasanská), náslechy pedagogického sboru (Mgr. Šikulová) i 

zástupců školské rady (Ing. Kadlec). Z pozorování vyplynulo, že romské děti nijak nenarušují 

výuku. Dále byla domluvena možnost náslechů rodičů v jednotlivých vyučovacích hodinách 

po předchozí domluvě s vedením školy. 

 

ad b) Fraus – pouze nakladatelství, nikoliv styl výuky. Na druhém stupni je podle učebnic 

nakladatelství Fraus vyučován Český jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk, Přírodopis, 

Zeměpis. Matematika v 6. B není vyučována podle učebnic nakladatelství Fraus, protože 

žádné nové učebnice ani interaktivní materiály nebyly dosud vydány. 

 



ad c) Problémy se vzájemnými vztahy ve třídním kolektivu současné 6. B byly řešeny již na 

prvním stupni. Pro posílení práce třídní učitelky Mgr. Jany Dvořákové byla stanovena 

supervize Mgr. Ilony Pospíšilové, která bude dohlížet na chování žáků a napomáhat v řešení 

případných problémů. 

 

 ad d) Třída byla zapojena do preventivních programů a první preventivní akce se uskuteční 

v nejbližším možném termínu tj. 5. 1. 2015. Poté se bude postupovat dle doporučení poradny. 

 

ad e) Z důvodu využívání několika odborných učeben na druhém stupni ZŠ se žáci na některé 

předměty musí stěhovat z kmenové třídy, která je poté zamykána z bezpečnostních důvodů. 

 

ad f) Rozdělení současných dvou šestých tříd na tři je z ekonomických i pedagogických 

důvodů nereálné. 

 

Ing. Kadlec – k vybraným bodům 

 

Dne 2. 12. 2014 absolvoval náslech při výuce Aj ve třídě 6. B. Celkové klima ve třídě 

následně zhodnotil jako velmi klidné a vyrovnané. Zmiňovaní romští žáci při výuce 

nevyrušovali. Výuka probíhala velmi plynule, bez výrazných prodlev. Zhodnotil, že situace ve 

třídě 6. B neodpovídá popisu uvedené v petici. 

 

p. Vychytilová – k vybraným bodům 

 

po vyslechnutí hodnocení a názorů souhlasí, že problém ve třídě je dán především 

nerelevantní komunikací mezi žáky a rodiči na jedné straně a mezi rodiči a učiteli na straně 

druhé. Připustila možné zkreslení popisu situací odehrávajících se v 6. B samotnými žáky. 

Dále vyjádřila souhlas s informováním rodičů na třídních schůzkách nebo informačním 

odpoledni o situaci s učebnicemi. 

 

Závěr: 

Třída 6. B bude průběžně zapojena do preventivních programů, které budou vyhodnoceny a 

přijata stanoviska. Mgr. Jana Dvořáková bude i nadále třídní učitelkou, Mgr. Ilona 

Pospíšilová bude nápomocna při řešení problémů a při dohledu nad fungováním třídy 6. B              

p. Vychytilová seznámí ostatní rodiče s průběhem jednání a hodnocením v tom smyslu, že 

přiložená petice nepopisuje ve všech bodech skutečnou situaci ve třídě 6. B. Dále jim předloží 

návrh na možnost náslechů ve vyučovacích hodinách. 

 

2. Projednání dopisu ze schránky pro Školskou radu 

Ve schránce pro Školskou radu byl nalezen dopis, ve kterém si pisatel stěžuje na zimu 

ve druhém patře druhého stupně ZŠ. Vše bylo projednáno a Mgr. R. Kolář přislíbil 

projednání zateplení učeben ve druhém patře ZŠ na MěÚ česká Třebová. 

 

 

Po projednání výše uvedených témat bylo zasedání Školské rady ukončeno. 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Kazdová 

 

 

V České Třebové dne 3. 12. 2014 

 



Přítomni:  Hana Hrdličková 

 

                  Ing. Alica Hudečeková 

 

 Mgr. Radim Kolář  

 

 Ing. Michal Kadlec 

 

                  Mgr. Renáta Šikulová 

 

 Ing. Jana Kazdová  

 

 Mgr. Ilona Kovářová 

 

 Mgr. Zuzana Jasanská 

 

                  Mgr. Hana Hůlková 

 

 Mgr. Robert Hrabal 

 

 Mgr. Ilona Pospíšilová 

 

 Mgr. Jana Dvořáková 

 

 p. Ivana Vychytilová  

  

 


