
Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

17. listopadu 416, 768 33  Morkovice-Slížany
telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz,  IČO: 708 749 30

Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 15.12.2016

v budově ZŠ Morkovice v 15:00 hodin.

Přítomni:
Lejsalová Eva – jmenována za zřizovatele
Zdražilová Gabriela - jmenována za zřizovatele
Ing. Zdražilová Radka – zvolený zástupce pedagogického sboru
Mgr. Mich Bronislav - zvolený zástupce pedagogického sboru
Mgr. Jana Teriaki – ředitelka ZŠ Morkovice – host
Kvintová Zuzana -  zástupce  zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků 
Omluveni:
Ševčíková Monika – zástupce  zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků

Program:
1. Schválení programu jednání 
2. Zhodnocení činnosti školy
3. Podněty pro činnost a provoz školy v nadcházejícím období
4. Diskuze. 

Průběh jednání:
Předseda ŠR Mgr. Bronislav Mich přivítal členy školské rady ZŠ Morkovice a přizvaného hosta,
ředitelku Mgr. Janu Teriaki. Poděkoval členům školské rady za práci v uplynulém tříletém volebním
období, popřál všem pohodové Vánoce a mnoho štěstí do nového roku.

1. Schválení programu jednání
Bronislav Mich seznámil zúčastněné s programem jednání.

Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.

2. Zhodnocení činnosti školy
Mgr. Jana Teriaki poděkovala členům školské rady za práci. 
Dále seznámila přítomné s hodnocením školy Českou školní inspekcí (ČŠI). Inspektoři se snažili
pomoct, poradit a vše proběhlo v  příjemné atmosféře. Podle nových kritérií hodnotí ČŠI stejně jako
ve škole známkami 1 až 5. Byli jsme pochváleni za klima školy, vizi školy,  dlouhodobé plánování a
školní jídelnu. U inspekce obstála i výuka matematiky podle Hejného v 1.B třídě, která mimo jiné
rozvíjí u žáků logické myšlení. Nevýhodou ale podle názoru některých členů školské rady je, že v
domácí  přípravě  rodiče  neví,  jak  dítěti  pomoci.  Připomínkováno  ČŠI  bylo  malé  využívání
audiovizuální techniky, stavu schodů u vstupu do školy a stav budovy školy. 
K jeho zlepšení škola využívá a bude využívat různé dotace a úzce spolupracuje se zřizovatelem.
Počítá  se  s  komplexní  rekonstrukcí  dívčích  WC,  s  bezbariérovým  WC  a  s  vybudováním
bezbariérového vstupu do budovy školy. Škola připravuje žádost o dotaci z IROP na více než 5
milionů korun, na vybudování a modernizaci odborných učeben. Velmi významná zde bude pomoc
Města  Morkovice-Slížany  jako  zřizovatele  základní  školy.  Významnou  je  i  spolupráce  s  MAS
Hříběcí hory. 
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Škola obdržela dar na obědy pro děti ze sociálně slabších, ale jinak fungujících rodin. 
Od 1.1. 2017 začne na naší škole 1,5 roku působit školní psycholog. 
Do budoucna plánuje vedení školy zavedení tříd s rozšířenou výukou AJ od 6. ročníku. Od tohoto
kroku si slibuje zlepšení úrovně angličtiny a částečně zamezení odchodů žáků na víceletá gymnázia.
Paní ředitelka také všechny srdečně pozvala na ples Rodičovské akademie, který se bude konat
18.3.2017 v Morkovicích na sokolovně.
Na  závěr  prezentovala  nově  vydanou  multikulturní  příručku.  Téma  multikultura  je  v  rámci
průřezových témat ve výuce povinné a naše škola mu věnovala jeden projektový den.  

Členové  školské  rady  vzali  na  vědomí  zhodnocení  činnosti  školy  a  její  další  směřování
prezentované paní ředitelkou Janou Teriaki.
  
3. Podněty pro činnost a provoz školy v nadcházejícím období
Gábina Zdražilová požádala o možnost pouštět dojíždějící žáky při zkrácení výuky především první
a poslední den školy o něco dříve, aby stíhali autobusové spoje a nemuseli pak čekat někdy i více
než hodinu na další autobus. Mgr. Jana Teriaki upozornila, že pro tyto případy je rozšířena výuka
školního klubu a družiny. V dalším období pak bude vedení školy brát v potaz odjezdy autobusů.
Tento problém lze řešit i písemnou žádostí rodiče.
Ing. Radka Zdražilová se dotazovala, zda rodiče nevnímají jako problém, že ve 4. ročníku vyučuje
učitelka matematiky s kvalifikací na druhý stupeň. Byla ujištěna, že je vše v pořádku. 
Mgr. Bronislav Mich informoval, že navzdory povedenému vánočnímu jarmarku jsme zaznamenali
nevoli  některých rodičů,  jenž měli  představu, že výtěžek z jimi zhotovených výrobků půjde do
třídních fondů. Paní ředitelka na to reagovala, že by měli jarmark respektive výtěžek z něho rodiče
vnímat jako solidární akci s ohledem na všechny žáky školy. Čerpání z RA je v různých ročnících
různé, ale v průběhu devítileté docházky jsou všechny děti podporovány v podstatě stejně. 
Dále  pan  Mich  upozornil,  že  v  rámci  postupné  renovace  budov  by  bylo  nanejvýš  vhodné  z
ekonomického i ekologického hlediska zateplit především stropy v zimě chladných šaten a následně
i stropy ostatních objektů. Paní ředitelka odpověděla, že se chystá kompletní rekonstrukce šaten za
zhruba 750 000 Kč.  Drátěné kóje budou nahrazeny zamykatelnými skříňkami.  Do té  doby pro
zamezení drobných krádeží doporučuje, aby měl každý žák svůj klíč a šatny se důsledně zamykaly i
po vyučování v době oběda a činnosti kroužků.   
Na podnět pana Micha, že rodičům chybí výuka německého jazyka, odpověděla paní ředitelka, že
vedení o problému ví a je snaha jej řešit. Bohužel je těžké sehnat kvalifikovaného učitele či lektora
alespoň  na  vedení  kroužku  němčiny.  Paní  Zezuláková  předpoklady  splňuje,  ale  je  bohužel,
mimořádně vytížená.  
Další podnět pana Micha se týkal malby na chodbách prvního stupně, kterou žáci dokázali během
jednoho roku značně znečistit.  Proto bylo už na počátku vhodné použít  omyvatelný nátěr.  Paní
ředitelka vysvětlila, že bylo nutné zamalovat, následně budou v době prázdnin malíři ušpiněné zdi
renovovat a opatřovat omyvatelným lakem. 

Členové  školské  rady  vzali  na  vědomí  odpovědi  paní  ředitelky  Jany  Teriaki  na  podněty
týkající se provozu a činnosti školy.  

4. Diskuze.
Pan Mich si posteskl, že vyučující by uvítali více času na výuku, která je krácena na úkor spousty
mimoškolních akcí. Některé z nich by se stejně jako recitační a pěvecká soutěž mohly konat po
vyučování jen pro opravdové zájemce. K tomu paní ředitelka podotkla, že akcí není zase tak velké
množství  a  odsouhlasili  si  je  sami  učitelé  na  metodickém  sdružení.  Vedení  jen  jejich  návrh
akceptovalo a zařadilo do ročního plánu školy.
Dále se diskutovalo o tom, že se u žáků prohlubuje neznalost násobilky, děti neumí číst , nerozumí
textu, a proto nezvládají práci s textem v jiných předmětech. Bude také třeba zaměřit se i na to, aby
si žák dokázal udělat výpisky nejdůležitějších informací. Podle shrnutí paní ředitelky je v budoucnu



nutné klást důraz na to, abychom žáky 1. až 3. ročníku naučili číst, psát a počítat, abychom se s tím
se pak nepotýkali v dalších ročnících.

Závěr:
Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.
Členové  školské  rady  vzali  na  vědomí  zhodnocení  činnosti  školy  a  její  další  směřování
prezentované paní ředitelkou Janou Teriaki.
Členové  školské  rady  vzali  na  vědomí  odpovědi  paní  ředitelky  Jany  Teriaki  na  podněty
týkající se provozu a činnosti školy.  

Zapsal a schválil: Mgr. Bonislav Mich 
Mgr. Bronislav Mich

předseda ŠR

V Morkovicích 15.12.2016 


