
Zápis ze zasedání Školské rady 

při Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice 

ze dne 5. 12. 2018 

 

Přítomni:        Adéla Lišková 

Lenka Špaisová, Mgr.  

Alena Škrkoňová 

Eva Ditzelová, Mgr. 

Tomáš Kříž, Mgr. 

Radim Kolář, Mgr. 

Nepřítomni:  Hana Hrdličková 

Program:  

 1) Dlouhodobé spojování výuky angličtiny ve třídě 6.B. 

 Dle vysvětlení ředitele školy se jednalo o období 5 týdnů, kdy byla vyučující s dcerou 
na ozdravném pobytu v lázních. Rodiče žáků byli informování školou s předstihem.  
Škola nemohla zajistit narychlo záskok a tak byly hodiny spojovány. Škola vzhledem 
k ekonomickým a personálním faktorům vyřešila celou situaci co nejlépe. V rámci 
možností tedy byla výuka  zabezpečena.  

 Do budoucna bylo doporučeno v případě předem hlášených změn dostatečně 
dopředu informovat rodiče  

2) Zohlednění počtu žáků z vyloučené lokality na naší škole - podpora zřizovatele apod. 

 Problematika spádovosti se ukázala jako bezpředmětná, neboť si rodiče žáků mohou 
školu zvolit sami 

 V současné době není známo, zda a jak bude nové vedení města reflektovat tuto 
skutečnost a další informace budou poskytnuty po setkání ředitelů základních škol 
a vedení města v prosinci 

 

3) Jaké jsou plánované změny v počtech pedagogických a nepedagogických pracovníků 
na naší škole v následujícím období? 

 Počet zaměstnanců se nebude v nejbližší době měnit a v následujícím školním roce 
vedení bude reflektovat počet žáků na naší škole, kdy může nastat i mírný pokles 
v souvislosti s vývojem demografické křivky. 



 Požadavek školní jídelny o navýšení počtu kuchařek bude taktéž závislý na počtu 
strávníků v naší jídelně a současný stav personálu nebude navýšen.  

4) Zajištění finančních prostředků na suplování, odměny a další příplatky. 

 Vláda přislíbila zvýšení platů pedagogů o 10% od 1. 1. 2019 a další navýšení o 5% do 
nenárokových složek. Další informace nejsou  známy a uvidí se až v prvním kvartálu 
roku 2019. 

 

5) Kvalita výuky matematiky podle prof. Hejného a porovnání její efektivnosti s klasickou 
výukou. 

 Někteří rodiče projevili obavy s efektivností výuky matematiky Hejného metodou 
a také mají obavu, jak se děti adaptují na “klasickou” matematiku v dalším studiu. 
Vedení školy plánuje srovnávací testy a této problematice se věnují.  

 Důležitou informací budou přijímací zkoušky v příštím roce, kdy půjdou k přijímačkám 
žáci, kteří byli vyučování Hejného metodou celých devět let. 

6) Plánované opravy a investice 

 Ředitel školy informoval o plánované opravě střechy tělocvičny, dále je žádoucí 
sociálních zařízení v budově naší školy na ul.  Komenského. 

 V požadavcích je také klimatizace do tříd na prvním stupni, výměna osvětlení 
a oprava podlahy v tělocvičně 

 

 

Zapsal: Tomáš Kříž, Mgr. 

 

V České Třebové, dne 5. 12. 2018 

 

 


