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Zápis z 28. jednání Rady školy konaného dne 20. 9. 2022 v ZŠ Říčany 
 

 

Přítomni: předsedkyně Pavla Vodáková, členové:  Sylva Pavlíková, Jan Studený, Stanislava 
Volavá, Gustav Zlatý, Olga Staňková 

 
Hosté: ředitel školy Radovan Křivánek 
 
 

1. Úvod, seznámení s programem  
Předsedkyně RŠ přivítala členy rady i ředitele školy a předala slovo řediteli školy.  
 

 

2. Představení změn ve škole 
    Nový ředitel školy pan Radovan Křivánek nastoupil do funkce od 1.7.2022. Během prázdnin 

provedl ve škole hodně úprav zvláště technického typu (kontrola BOZP PO – hasicí přístroje, 
značení ve škole, směrnice, revize, nástěnky).  
V plánu je změna systému zvonění, stávající je často poruchové. Opravu potřebuje i 
kachličkové obložení na chodbách. 

    Dále se pracovalo na rozšíření prostor pro výuku – 1. třída se na hlavní předměty dělí (z 25 
dětí na ČJ a M 10 odchází na oddělenou výuku), v podkroví se vyklidil jeden ze tří skladů, 
další dva jsou v plánu. Prostory dříve užívané jako byt slouží jako učebna pro speciálního 
pedagoga. Uvažuje se o rozšíření jídelny, přesunu družiny a vyklizení sklepů.  

    Dalším tématem, kterému se pan ředitel věnuje, je digitalizace (elektronická žákovská 
knížka, informační systém školy, el. třídní kniha) a větší zapojení počítačů a interaktivních 
tabulí do výuky. Prvním krokem je posílení wifi v budově. Připravuje se spuštění nových 
webových stránek.  

    Škola se snaží vycházet vstříc nadaným žákům, dostávají úkoly přiměřené jejich 
vědomostem. 

    Dále se bude dbát na lepší chování žáků – před školou, na chodbách, zdravení. 
 
3. Plán akcí ve školním roce 2022/2023 
    Jako vždy je v plánu řada aktivit – plavání (2+3. třída), bruslení, návštěva planetária, divadla 

a kina. Budou se konat i vánoční a jarní dílničky. Ve spolupráci s policií se připravuje 
preventivní program ke kyberšikaně a nebezpečí na sociálních sítích. Exkurze na letiště 
Tuřany nebo do místní společnosti GenAgra budou dalším zpestřením výuky. Na druhé 
pololetí se chystá Den otevřených dveří, kdy budou moci rodiče dopoledne navštívit 
vyučování a odpoledne si prohlédnout školu. 
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 Dotazy: - škola v přírodě (p. Zlatý) – rodiče by uvítali, kdyby děti jako kolektiv vyjeli na 

několik dnů na školu v přírodě. Nemusí to být daleko, ale aby byli spolu i se spaním. Pan 
ředitel přislíbil, že se zeptá, jak a kde by to bylo možné (organizace). 

- školní akademie (p. Staňková, p. Studený) – vystoupení v KD bývala skvělá s vysokou 
úrovní, užívali si to děti i rodiče. Pan ředitel i paní učitelky říkali, že popřemýšlí. Akce byla 
zrušena pro některé špatné ohlasy (většinou čas). Někomu nevyhovoval termín květnové 
neděle, zkusit toto vystoupení časově nasměrovat jindy. 

 
4. a 5. Seznámení se s novým školním řádem, práce na novém ŠVP 
    Nový školní řád a ŠVP teprve vzniká, do přípravy se zapojují všichni pedagogové. Stávající 

ŠVP je třeba zeštíhlit a zkonkretizovat, zapojit i digitální kompetence. Oba budou předloženy 
na další schůzce rady školy. 

 
6. Schválení výroční zprávy 
 Ředitel školy předložil radě výroční zprávu. Zpráva obsahuje charakteristiku a hodnocení 

výsledků školy ve školním roce 2021/2022.      
 

Hlasování: 6 PRO 
 

 

7. Různé 
Nejdříve pan starosta řekl, že zastupitelstvo obce stojí za novým ředitelem a ve všech 
aktivitách školu bude podporovat.  
 
Poté otevřel několik témat: 
- změna jídelny – družina se musí přesunout, např. vyměnit 4. třídu za 2. třídu (končí po 4. 

hodině) a přesunout družinu tam, aby v době podávání oběda byla jídelna k dispozici jen 
pro jídlo. Pokud si budou děti samy nalévat polévku, výdej jídla se také urychlí. 

- výuka s počítači – zapojit i do jiných předmětů, dát kvalitní počítače, zřízení samostatné 
počítačové učebny, v současné době je dohromady s hudebnou a kmenovou třídou. 

- sklepní prostory – využít jako dílny, místnosti pro kroužky. Škola by měla podporovat 
manuální zručnosti dětí. 

- spolupráce se ZUŠ – ZUŠ potřebuje také další prostory (pro výtvarnou dílnu), pan starosta 
navrhuje, zda by nešlo v místnostech v přízemí školy zřídit místo pro výuku klavíru a flétny. 
Pro malé děti by odpadlo převádění do KD. Třída v KD by mohla sloužit pro výtvarnou dílnu 
ZUŠ. 

- scházet se jako rada školy častěji – 2x za pololetí 
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6. Usnesení 
 
RŠ schvaluje: č. 1  Výroční zprávu (ad 6) 

 
RŠ bere na vědomí: seznámení s prací školy a informace o provozu školy  

 
 

Poté se všichni přítomní vydali na prohlídku školy. Prošli jsme třídy v přízemí, pak v 1. patře. 
Ve školní jídelně bylo konstatováno, že prostory jsou opravdu nevyhovující a bude třeba s tím 
něco udělat. V podkroví jsme prohlédli učebny i nové místnosti, které teď slouží k výuce 
(1.třída, speciální pedagog). Kapacita učeben by se dala zvětšit i přesunem dvou dalších skladů. 
Pan starosta konstatoval, že by bylo dobré celou školu oživit a zrekonstruovat, odstranit 
skleněné stěny v zádveří a u jídelny a celý prostor školy probrat s architektkami. 

 
 

Termín další schůze byl stanoven na konec listopadu, začátek prosince – přesný datum bude 
oznámen e-mailem.  
 
 

 V Říčanech  22. 9. 2022 
 Zapsala:  Stanislava Volavá 
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