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Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Na Lukách Polička, ze dne 18. září 2019 
 
Přítomní: Marie Kučerová, Zdeňka Vomočilová, Klára Trnková, Kateřina Stodolová 

Nepřítomni: Stanislav Nožka, Petr Nožka 
Přizváni:   Eduard Střílek, ředitel školy 
 
Program:  
 

1. 6. třídy – Adaptační kurz v září 2019, finance odsouhlaseny. 6 třídy budou 3. Třídní učitelé budou z řad 
nově příchozích. ŠR doporučuje zajistit nejpozději v prvním říjnovém týdnu společný adaptační kurz pro 
všechny 6. třídy.   

 
2. Noví učitelé – na II. stupeň vyšší počet žáků v příštím školním roce dává prostor pro přijetí několika 

pedagogů.  
 

3. Jitřenka – ŠR apeluje na ředitele školy, aby zajistil pravidelně příspěvky za ZŠ do tohoto poličského 
měsíčníku a na web školy. Pan ředitel přislíbil. 
 

4. I. stupeň „Začít spolu“ – slovní hodnocení vs. známkování. Dohoda p. učitelek je následující: 1. a 2. tř. – 
pouze ústní hodnocení, 3. tř. – kombinované hodnocení, 4. – 5. tř. – známky. Vysvětlení a další 
podrobnosti budou zveřejněny na webu. Je třeba seznámit rodiče.  

 
5. II. stupeň „Začít spolu“ – úkol pro vedení školy trvá. P. ředitel spolu s p. zástupcem navštíví vybranou 

ZŠ, kde mají dostatek zkušeností. ŠR doporučila, aby návštěva proběhla do konce roku 2019. Zodpovídá 
p. ředitel. Stanovit konkrétní termín návštěvy. 

 
6. Výuka fyziky 6 tř. – využívat prezentaci z PC a fólie na zpětném projektoru k doplnění. Učebnice 

nekorespondují s pracovními sešity TAKTIK. Pan ředitel přislíbil řešení. 
 

7. Školní (žákovský) parlament – vedla p. uč. Šimonová – MD, nahradil p. uč. Horák. Bude se scházet 
pravidelně, vč. zástupců 4. a 5. tř. Bylo by dobré p. uč. Horáka pozvat na příští ŠR. 

 
8. Finanční gramotnost na II. stupni – škola realizuje programy ve spolupráci s MOZAIKA 

 
9. Spolupráce s knihovnou – knihovna po rekonstrukci nabízí mnoho dalších možností, ZŠ počká na 

nabídku 
 

10. Matematika dle prof. Hejného – 1. a 2. třída učí dle této metody, další ročníky I. stupně učí „klasiku“ 
s prvky prof. Hejného (samotný Hejný je časově velmi náročný) 

 
11. Šablony – pro šk. roky 2019/20 a 2020/21 se pomalu rozbíhají  

 
 
 



12. Příprava na přijímací zkoušky 9 tř. – matematika – formou volitelného předmětu, čeština – není, zatím 
nebyla potřeba  
 

13. Dopravní situace kolem školy – zpracovává se projekt dalších parkovacích míst. Realizace 2020?! 
Aktuální řešení – jednosměrný provoz.  

  
14. Rozpočet školy na příští rok – schůzka na MěÚ. Ředitel bude požadovat následující: konstrukce 

sociálních zařízení a kuchyňky, úprava prostranství před školou (keře, …), vybavení kabinetů, oplocení 
hřiště pro ŠD – kolik bude odsouhlaseno se uvidí.  

 
15. WEB školy – modernizaci řeší p. uč. Erbes.  

 
16. Nová vzduchotechnika ve škole, zastínění oken – realizace 2020.  

 
17. Úklid Poličky – akci organizovat v rámci Dne Země – pan ředitel určí kontaktní osobu na příští ŠR. 

 
18. Ředitelské volno – ŠR požádala pana ředitele o udělení ředitelského volna na 29. a 30. června 2020. P. 

ředitel probere s pedagog. sborem a v případě odsouhlasení je třeba co nejdříve oznámit rodičům – 
web!!! 
 

19. ŠR schválila, s několika připomínkami, které byly zapracovány Výroční zprávu 2018/19, ŠVP a Školní 
řád. 
 

20. Příští schůze Školské rady – úterý 5. 11. 2019 
 

 

 

Zapsala: Marie Kučerová 


