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Zápis z 29. jednání Rady školy konaného dne 6. 12. 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. Schvalování nového školního řádu 
    Nový školní řád dostali členové rady předem a mohli se s ním seznámit. Pan ředitel pak 

informoval zejména o specifikách – slovní hodnocení, používání klasifikačních stupňů, 
bezpečnost žáků a zejména zpřísnění používání mobilních telefonů a interaktivních zařízení při 
vyučování. Po debatě rada rozhodla o úplném zákazu těchto zařízení v areálu školy, tedy i o 
přestávkách. Ve výjimečných případech může použití mobilního telefonu povolit vyučující. 

     
Rada školy schvaluje nový školní řád se zapracovaným zpřísněním používání mobilních 
telefonů a interaktivních zařízení.           
Hlasování: PRO: 6   

    Se schváleným školním řádem je třeba neprodleně seznámit žáky a zákonné zástupce. 
 
3. Vyhodnocení práce a akcí školy za první čtvrtletí školního roku 2022/2023 
 Aktivity a události, které se uskutečnily:  
    pravidelné tvoření ve školní družině, matematika hrou (hledání příkladů nejen ve třídě), Den 

barevného podzimu (den v přírodě), výtvarná a literární soutěž, Den zvířat, ukázková hodina 
výuky čtení pro rodiče 1. ročníku, kteří se účastnili a zapojili, beseda primární prevence 
s tématem kyberšikany určená pro rodiče, exkurze do hvězdárny a planetária. 

  Ze všech těchto aktivit se pořizují fotografie, které pan ředitel zpracovává i s textem a 
zveřejňuje na nových webových stránkách školy. Probíhal kurz plavání pro 2. a 3. ročník. 

 Děti se prezentují i mimo školu – při rozsvícení vánočního stromu zazpívaly několik koled, česky 
i anglicky, které nacvičily se svými učiteli. Na tradičních vánočních dílničkách mohly spolu 
s rodiči i sourozenci vyrábět rozmanité vánoční dekorace a dárky. Tentokrát bylo připraveno 8 
různých dílniček. 

 Ve spolupráci s policií JMK byla pro rodiče pořádána již zmíněná velmi zajímavá beseda ke 
kyberšikaně a nebezpečí na sociálních sítích. Pro velký úspěch se uvažuje o zajištění další 
přednášky i ve druhém pololetí.  

 V prosinci ještě děti pojedou do divadla na hudební představení a vánoční trhy. Před Vánoci 
navštíví místní kostel, kde bude s prohlídkou spojené i zpívání koled a přednáška o vánočních 
tradicích. 
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4. Představení plánu akcí na druhé čtvrtletí školního roku 2022/2023     
 Pokračovat budou tvůrčí aktivity ve školní družině. Před Velikonocemi se připravuje Den 

otevřených dveří a velikonoční dílničky (31.3.2023). Paní učitelka prosí o pomoc přítomné 
zákonné zástupce – dílnička s pletením pomlázky. 

    Škola v přírodě – podařilo se zajistit 3 dny v Outdoor Resortu Březová (u Třebíče). Výletu se 
účastní 3., 4. a 5. ročník. Bude zde jak program připravený třídními učiteli, tak také organizátory 
Outdoor Březová. 
Dotazy členů: spaní ve škole (p. Zlatý, p. Staňková) – děti z 5. třídy by chtěly na rozloučenou se 

školou přespat jednu noc ve škole. Pan ředitel přislíbil, že zjistí možnosti, organizaci. 
 
5. Různé 

Pan ředitel seznámil radu s různými víceméně technickými a organizačními informacemi – 
probíhající hospitační hodiny, dohledy na chodbách, kontroly a revize (hasicí přístroje, elektřina, 
plyn), registrace rodičů do informačního systému Škola OnLine a elektronická žákovská knížka, 
nové vybavení výdejny ve škole, aktualizace počítačů, užití aplikace Teams, provedené opravy a 
údržba. 

   V 5. třídě bude instalován nový interaktivní panel místo klasické školní tabule a proběhne       
   proškolení ped. pracovníků, aby mohli s panelem pracovat a co nejlépe využít pro vzdělávání  
   žáků na I. stupni. 

 
Různé: 
- parkoviště pod školou – nastal problém, kdy na parkovišti parkují cizí lidé, kteří nejsou 

zaměstnanci školy, pan starosta slíbil, že situaci prověří a zjedná nápravu 
- dílničky – důležité zapojit i otce a vyrábět s dětmi třeba něco ze dřeva 
- koncepce školy – porada s architektkami o změnách zejména v interiéru, podle hotové 

koncepce by pak mohly probíhat postupné změny a opravy 
- probíhá spolupráce se základní školou v Ostrovačicích ohledně vzdělávání ukrajinských žáků 
- adaptace předškoláků – pan ředitel se s paní ředitelkou domluví na návštěvě dětí z MŠ – 

např. společné hodiny s prvňáky, bude probíhat stmelení dětí z MŠ a 1. ročníku ZŠ, dále bude 
probíhat již domluvená úzká spolupráce s MŠ (edukativně stimulační skupiny) 

- adaptace dětí z 5. třídy na přechod do školy v Ostrovačicích – pan ředitel zjistí možnosti 
- inventura nářadí v tělocvičně – důležité je vybrat to, co je nepotřebné, co se dá opravit a co 

by se dalo dokoupit, některé vybavení by zakoupila i obec jako vybavení do kulturního domu 
- pan ředitel vypracoval nový Organizační řád, aktualizovány byly i další směrnice (účetnictví) 
 

6. Usnesení 

RŠ schvaluje: č. 1  Školní řád  (ad 2) 
RŠ bere na vědomí: seznámení s prací školy a informace o provozu školy  
 

   Termín další schůze byl stanoven na 28. 2. 2023 
   V Říčanech 7. 12. 2022 
   Zapsala:  Stanislava Volavá    
           Podpisy členů: 
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