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Zápis z 30. jednání Rady školy konaného dne 28. 2. 2023 v ZŠ Říčany 

 

 
Přítomni: předsedkyně Pavla Vodáková, členové:  Sylva Pavlíková, Jan Studený, Stanislava Volavá,  
                  Gustav Zlatý 
Hosté: ředitel školy Radovan Křivánek 
Omluvena: Olga Staňková 
 
 

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

 
2. Vyhodnocení práce a akcí školy za první pololetí školního roku 2022/2023 
    Před Vánocemi se žáci účastnili hudebního představení kapely Poutníci v Brně a poté navštívili a 

prošli si i vánoční trhy. Ve spolupráci s pečovatelkami navštívili žáci ze školní družiny místní 
seniory, se kterými zpívali koledy a zdobili stromeček. Drobný dárek pro ně připravila paní 
Rousková. Proběhla také návštěva kostela, kde žáky paní uč. Zdislava Křížová seznámila s historií 
kostela a tradicemi, spolu si pak všichni zazpívali koledy, účastnili se žáci všech ročníků. 

    Třída 2. B se zúčastnila soutěže Jižní Morava čte, proběhlo slavnostní vyhlášení krajského kola 
soutěže a třída obsadila 3. místo. 

    Po Vánocích navštívili žáci 4. a 5. ročníku vědecký park VIDA, žáci 1., 2. a 3. ročníku navštívili 
představení v divadle Radost.  

    Žáci zhlédli také divadelní představení kouzelníka v kulturním domě a ve školní družině si připravili 
a zorganizovali karneval. Mnoho dětí se zapojilo do místní tříkrálové sbírky.  
Protože byla ve škole volební místnost pro volbu prezidenta, připravili žáci pod vedením p. uč. 
Mgr. Adély Bernardové program, který žáky blíže seznámil s tím, jak volby probíhají, učitelé a děti 
si poté tzv. školní volbu, kde byli zástupci žáků, sami vyzkoušeli. Během ledna a února proběhlo 5 
lekcí bruslení na zimním stadionu v Rosicích. 

    Ve spolupráci s policií JMK byla pro žáky 2. – 5. ročníku pořádána velmi zajímavá beseda ke 
kyberšikaně a nebezpečí na sociálních sítích formou přednášky a ukázek. 

    V současné době již plnohodnotně funguje školní systém Škola Online (třídní kniha, zápis učiva, 
omluvenky, učivo pro nepřítomné žáky, hodnocení).  

    Škola spolupracuje s MŠ Říčany, která pro předškoláky připravuje edukativně stimulační skupinky, 
p. uč. Mgr. Šárka Cardová započala studium a již se aktivně podílí na spolupráci v edukativně 
stimulačních skupinkách pomocí a přípravou na hodiny. Ve škole doučují žáky 4 vyučující, 
doučování je určeno žákům, kteří byli dlouhodobě nemocní a kteří potřebují s učivem a 
vysvětlením učební látky pomoci. 

    Ředitel dále pracuje na aktualizaci dokumentace školy (směrnice, pracovní řád, spisový řád, školní 
vzdělávací program..) 
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    3. Představení plánu akcí na druhé pololetí školního roku 2022/2023     
 Dále budou pokračovat tvůrčí aktivity a činnosti ve školní družině. Před Velikonocemi budou 

připraveny Velikonoční dílničky a jarmark v rámci dne otevřených dveří (31. 3. 2023), žáci na 
jarmark vyrábí vlastní výrobky, výtěžek z výrobků bude použit na Den dětí a na jiné aktivity školy. 

    Pro žáky budou soustavně připravovány další vzdělávací akce – přednáška o hudebních 
středověkých nástrojích, 4. ročník se zúčastní dopravní výchovy (teorie – ve škole, praxe na 
dopravním hřišti v Rosicích), Listování – divadelní představení na děj knihy. Žáci spolu s učiteli 
připravují kulturní program na Den matek (14. 5.) 

    Dále proběhne Den země, během kterého žáci stráví podstatnou část venku, zvažuje se možnost 
zasadit stromky – obec v tomto vyjde vstříc, dětem připraví materiál a pomůže jim. 

    V rámci primární prevence bude pro rodiče připravena přednáška ve škole o návykových látkách 
a jejich hrozbách. Koncem května se uskuteční škola v přírodě – žáci 3. – 5. ročníku pojedou na 2 
dny do Outdoor Resortu Březová (u Třebíče). Obec nabízí možnost finanční výpomoci – např. 
uhradit dopravu. 

 
5. Různé 

-    na další rok se uvažuje o změně časů zvonění a začátku otevření školy 
- jídelna – obec dala ke zvážení, jestli by od příštího roku nebyla využita kapacitu sálu v hasičském 

domě, nájemník odchází, je tam pro stravování dobré zázemí, v rámci uvažování o změně je i 
možnost pobytu družiny v těchto prostorách 

- koncepce školy – porada s architektkami o změnách zejména v interiéru, podle hotové 
koncepce by pak mohly probíhat postupné změny a opravy – již proběhlo úplné zaměření školy, 
technická schůzka bude následovat (duben) 

- adaptace dětí z 5. třídy na přechod do Ostrovačic – je domluvena návštěva žáků 5. ročníku 
v Základní škole Ostrovačice 

- inventura nářadí v tělocvičně – vybrat to, co je nepotřebné, co se dá opravit, co by se dalo 
dokoupit, některé vybavení již zakoupila obec, je potřeba dotáhnout do konce i vyřazení 
nepotřebného 

- dětské hřiště – doplnit plachtu na pískoviště, pondělní úklid (obec), instalovat ceduli „zákaz 
vstupu se psy“, vyčistit umělé hřiště 

 
6. Usnesení 

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

 
 

Termín další schůze byl stanoven na 30. 5. 2023 
 
 

   V Říčanech 1. 3. 2023 
   Zapsala:  Ing. Stanislava Volavá 
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