
Zápis z jednání Školské rady 
při ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 

konané dne 8. března 2018 

Přítomni: 
Mgr. Romana Hermannová Mgr. Jan Bříza 

Mgr. Renata Kmoníčková Mgr. Jan Sýkora 

Ing. Aleš Fifka   Ing. Iveta Skládalová  

Omluveni: --- 

Hosté: 
Mgr. František Němec – ředitel školy 

Program jednání: 
1. Seznámení se s Inspekční zprávou a Protokolem o kontrole ČŠI 

2. Seznámení se se Zprávou o finančním vypořádání za rok 2017 

3. Hlasování o ředitelském volnu dne 7.5.2018 

Závěry z jednání: 

ad 1.  

Hloubková inspekce ČŠI proběhla ve škole ve dnech 4. a 8. 12. 2017. 

Závěry inspekční zprávy (citace): 

- od poslední inspekční činnosti došlo k výraznému zvýšení počtu žáků, v souvislosti 

s tím byla upravena kapacita školy, vzrostl počet oddělení školní družiny, 

- zvýšila se úroveň vzdělávacího procesu na 1. stupni, a to ve spojitosti s častějším 

zařazováním aktivizujících forem a metod výuky. 

Silné stránky 

- příjemné a podnětné prostředí školy pozitivně působící na estetické cítění žáků, 

- respektující školní klima jako výsledek účinné výchovy žáků k dodržování pravidel 

vzájemné komunikace a úcty ke spolužákům i vyučujícím, 

- využívání dalších finančních zdrojů k průběžnému zlepšování materiálních podmínek 

školy, 

- motivující výuka na 1. stupni postavená na aktivizujících formách a metodách práce, 

s častým sebehodnocením posilujícím reálný náhled žáků na své vzdělávací výsledky, 

- aktivní činnost školní speciální pedagožky v oblasti logopedické prevence, 

- účelné propojení činnosti školní družiny s aktivitami školy podporující osobnostní a 

sociální rozvoj žáků. 

Slabé stránky, příležitosti ke zlepšení 

- menší účinnost kontrolních mechanismů vedení školy, 

- chybějící diferenciace a individualizace výuky směrem k žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, rizikem školního neúspěchu a žáků nadaných, 



- malý prostor pro vlastní objevování různých postupů žáky, navržení řešení či jejich 

volbu ve výuce na 2. stupni, jež potlačuje aktivitu žáků. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- při zpracování koncepčních dokumentů školy dbát na jejich větší provázanost, 

- zintenzivnit další vzdělávání pedagogů v oblasti metod a forem výuky a hodnocení 

žáků, 

- další vzdělávání vychovatelek zaměřit na zájmovou činnost 

- zaměřit hospitační činnost na kontrolu využívání podpůrných opatření ve výuce. 

 

Reakce školy: 

Od kontroly absolvovala většina pedagogů školení zaměřené na využívání podpůrných 

prostředků a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dále školení zaměřené na 

formy hodnocení žáků. 

Vedení školy společně se školním poradenským týmem naplánovalo dlouhodobě a zahájilo 

hospitační činnost v hodinách zaměřenou na práci s žáky se SPV. 

 

ad 2. 

Pan ředitel Školskou radu podrobně seznámil se Zprávou o finančním vypořádání za rok 

2017. Výsledky hospodaření jsou příznivé, což se projevuje ve finančním ohodnocení práce, 

v rozvoji materiálního vybavení školy a také v přiměřených finančních rezervách. 

 

ad 3. 

Školská rada schválila návrh ředitelského volna na den 7.5.2018. Pro hlasovali všichni 

přítomní členové.  

 

 

 

 

Zapsal: Jan Sýkora         8.3..2018 


