
Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice 

28.11.2019 

ZŠ Bohuslavice 

Přítomni: 

Mgr. Kateřina Bachroníková 

Bc. Tomáš Hromčík 

Lucie Newrzellová 

Ing. Pavel Staněk 

Mgr. Bc. Strýčková Michaela 

Nepřítomna: Mgr. Andrea Kupková (omluvena pro nemoc) 

Host: Mgr. Gabriela Prchalová 

Témata, která byla projednávána: 

1. Požadavek zákonných zástupců současných i budoucích předškoláků, aby příprava před nástupem 

do 1. třídy základní školy probíhala v rámci jedné třídy, nikoliv aby část žáků zůstala mimo třídu 

předškoláků. Po debatě, kdy byly rozebrány všechny možnosti umístění třídy předškoláků, bohužel z 

kapacitních důvodů tomuto požadavku nelze vyhovět. Avšak bude vždy zabezpečeno, aby i žáci, jež se 

do třídy předškoláků nevešli, budou přípravu absolvovat také. A s výhledem na rozšiřování kapacit 

MŠ se bude vedení školy, v budoucích letech, tento problém snažit vyřešit. 

2. Dále bylo poukazováno na příliš časté používání mobilních telefonů pedagogickými pracovníky MŠ 

během přímé pedagogické činnosti. Vedení školy přislíbilo, že sjedná nápravu. 

3. Apel zákonných zástupců na změnu fotografa v MŠ (nedostačující kvalita fotek a přístup fotografa 

k dětem). Tomuto návrhu bylo vyhověno a pro příští focení v MŠ bude již přizván jiný fotograf. 

4. Žádost některých rodičů o konání třídní schůzky v jiný den v týdnu než je středa. Tomuto 

požadavku nelze vyhovět, jelikož ostatní dny v týdnu probíhá odpolední výuka a při konání třídních 

schůzek v jiném dni v týdnu by musela být výuka zrušena. 

5. Apel na pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ, aby v době odpoledního klidu mělo každé 

dítě své určené místo (postel, lůžkoviny), aby nedocházelo ke střídání dětí v cizích lůžkovinách. 

Zamezení neustálého šíření a předávání si parazitů (především vší) mezi dětmi. 

6. Možnost parkování na školním dvoře při mších a pohřbech je již zabezpečeno. Na faře je k dispozici 

čip, kterým lze bránu na nádvoří školy otevřít a tím umožnit vjezd návštěvníkům kostela. 

7. Nejproblematičtější téma bylo poskytování písemných prací, testů a prověrek k nahlédnutí rodičům 

žáků. Ani po hodinovém debatování jsme nedospěli ke společnému závěru akceptovatelném pro obě 

strany, jak pro rodiče, tak pro pedagogy. Zabezpečit, aby fotokopie standardizovaných testů (testy z 

cizích jazyků, popřípadě čtvrtletní práce z matematiky a jazyka českého) nekolovaly mezi žáky, je 

téměř nemožné, tudíž veškeré testy, jež se i několik let po sobě opakují nelze dát svévolně k dispozici 

žakům, avšak při zaslání žádosti je možné po dohodě s daným vyučujícím poskytnout k nahlédnutí, ale 

pouze v době konzultačních hodin. S touto částí návrhu nelze nesouhlasit, jelikož konzultační hodiny 

probíhají pouze první středu v měsíci od 14:00, což je pro většinu rodičů komplikace. V mnohých 

předmětech již existují testové sešity a v případě zájmu rodiče je možno do nich nahlédnout. Rodiče 

musí také zabezpečit, aby se testový sešit neprodleně po kontrole opět vrátil do školy. Plán do 

budoucna je zřídit každému žákovi své portfolio a v případě žádosti rodiče bude k dispozici ke 

kontrole či náhledu. Vyučující se budou v maximální možné míře snažit poskytovat veškeré písemné 

práce žáků, avšak ve výše uvedených podmínkách. 



8. Oplocení pozemku MŠ je již v havarijním stavu a ze strany zřizovatele, tedy obce Bohuslavice, bylo 

přislíbeno, že během následujících několika málo měsíců dojde v montáži oplocení nového, včetně 

branky pro vstup na pozemek MŠ. 

9. Hospodaření ZŠ A MŠ (viz. Příloha a Výroční zpráva školy) 

10. Pitný režim žáků musí být zabezpečen z vlastních zdrojů, jelikož voda ve školním řádě má drobné 

nedostatky, které brání v jejím požívání. Do budoucna, než dojde k celkové rekonstrukci potrubí, bude 

řešeno automaty či barely s pitnou vodou. 

V Bohuslavicích dne 16.1.2020. 

Mgr. Bc. Strýčková Michaela 

 


