
Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, konané dne 23. 11. 2015 

 

Dne:    23. listopadu 2015 

Místo:   sborovna ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 

Přítomni:  Mgr. David Kopeček 

   Mgr. Jakub Janča 

   Mgr. Helena Chmelková 

   PhDr. Stanislav Rubáš, předseda školské rady 

   Ing. Radomír Kurečka 

   Ing. Pavla Nejedlíková 

   Ing. Silvie Tomanová 

   Mgr. Tomáš Šenkyřík 

Nepřítomni:  Ing. Jan Vitula 

Hosté:    Ing. Jana Králová, ředitelka školy 

    

Zapisovatel: Mgr. Jakub Janča 

Ověřovatel zápisu: PhDr. Stanislav Rubáš 

Program:  

Projednání strategie a vizí školy 

Ředitelka školy uvedla, že dokument byl zpracován na žádosti rady města Židlochovice. Poté 
představila jednotlivé části dokumentu členům školské rady. Dokument se skládá z částí – vize, 
profilace školy, nové metody a formy v edukačním procesu, vymezení strategických cílů – 
vzdělávání a vymezení strategických cílů – investice. 

 

Dotazy k dokumentu: 

PhDr. Stanislav Rubáš položil dotaz, proč rada města požaduje tyto dokumenty, když je současná 
koncepce stále platná. Zástupce zřizovatele Mgr. Tomáš Šenkyřík vysvětlil, že rada města 
požadovala podrobnější informace v některých oblastech (např. zapojení alternativních metod do 
výuky). 

Ing. Radomír Kurečka položil dotaz, jak je do budoucna zajištěno financování školního 
pedagogického pracoviště. Ředitelka školy odpověděla, že mzdové prostředky na psychologa školy 
hradí plně zřizovatel školy. Na plat speciálního pedagoga jsou použity prostředky z Rozvojového 
programu MŠMT. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík položil dotaz na zapojení Hejného metody do výuky. Ředitelka školy objasnila 
jakým způsobem se škola pokusí Hejného metodu zavést do výuky. Škola plánuje nabídnout výuku 
Hejného metodou rodičům budoucích žáků prvního ročníku. Pokud bude zájem rodičů dostatečný, 
bude se Hejného metodou vyučovat v jedné první třídě. 



Mgr. Tomáš Šenkyřík položil dotaz na možnost zavedení prvků Montessoriovské pedagogiky do 
výuky. Ředitelka školy odpověděla, že mnoho prvků Montessoriovské pedagogiky škola ve výuce 
využívá. Vzdělávací program Montessori škola však chápe škola jako alternativní, rodiče, kteří mají 
o tuto formu vzdělávání zájem, mohou využít služeb Montessori škol v regionu. 

Mgr. Jakub Janča doplnil informace o plánovaném programu na podporu talentovaných žáků. Škola 
plánuje program individuální péče – „kaučingu“ pro zhruba 40 žáků prvního a druhého stupně. 
Žáci by měli v rámci programu rozvíjet svůj talent v jedné ze čtyř oblastí pod vedením pedagogů. 

PhDr. Stanislav Rubáš navrhl možnost spolupracovat v této oblasti s Mensou České republiky. 
Organizace nabízí testování a vyhledávání nadaných žáků. 

Mgr. David Kopeček hovořil o environmentální strategii vzdělávání v rámci ZŠ Židlochovice. 
Zejména zdůraznil nutnost vyučovat prvky environmentální výchovy plošně skrze všechny 
vyučovací předměty. 

 

Na závěr diskuse požádal předseda školské rady o hlasování.  

Otázka: „Souhlasíte s projednanou koncepcí strategie a vizí školy?“ 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Školská rada odsouhlasila vize a strategii školy. 

 

 

 

V Židlochovicích 23. 11. 2015 
 
 
Zapsal: Mgr. Jakub Janča     Ověřil: PhDr. Stanislav Rubáš 

 

 

 

 

 


