
 

 

RADA RODIČŮ PRO I. STUPEŇ ZŠ 
 
Termín:                                                                                                                                                                                      
4. 11. 2021, čas 16:00  – 17:15 hod., učebna MAT  
Přítomni:                                                                                                                                                        
vedení školy Libor Doležal, Věra Bartošová a nominovaní zástupci rodičů za  třídy I. stupně ZŠ,    
Monika Kourková (3.A), Jana Šípová Tůmová (5.B), Alena Hašlová (4.B), Monika Zemanová 
(2.A), Jana Macháčková (5.A), Martina Vondráčková (4.A), Jana Blechová (2.B), Jana Mužáková 
(1.A, 3.B)                                                                                                                                     
Omluveni:                                                                                                                                                        
Martina Procházková (5.C), Andrea Hradiská (3.C) 
 
 
Ředitel školy inicioval setkání rodičů zástupců tříd I. stupně. Navázal na dřívější komunikaci, 
kterou přikládá.                                                                                                                                               

 1) Vážení rodiče, Školská rada vznesla na svém jednání prosbu k obnovení činnosti tzv. Aktivu 

rodičů jako zdroje důležitých informací a podnětů, ze kterých by mohla čerpat témata svých jednání. 

Zdvořile vás žádám o zvážení jejich prosby. V této souvislosti si dovoluji navrhnout alternativní 

myšlenku, totiž vytvoření tzv. Rady rodičů na stejné platformě, která by se stala poradním a 

konzultačním orgánem vedení školy. Jednání by svolával ředitel školy minimálně 2 krát ročně, obvykle 

před jednáním Školské rady. Jednání by proběhlo separátně pro I. a II. stupeň z důvodu smysluplného 

počtu jednajících u jednoho stolu. Domnívám se, že tento formát komunikace mezi školou a rodičem 

by byl efektivní, založený na vzájemném sdílení informací, na operativním řešení  kolizních situací, ale 

zejména na hledání cesty k trvalému zkvalitňování vzdělávání v bakovské základní škole. V případě, že 

se vy zvolení zástupci tříd rozhodnete moji nabídku přijmout, prosím informujte mě. Uvítám také 

sdělení, že moji výzvu považujete za planou a nadále budete aktivní v Aktivu rodičů. 

2) Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás  pozval na jednání zástupců tříd I. stupně a 
vedení školy, které jsem inicioval na rodičovských schůzkách. Připojuji původní text, kterým 
jsem vás prostřednictvím svých kolegyň a kolegů oslovil a který zároveň specifikuje moje 
očekávání a motivaci. Myslím, že by bylo účelné se sejít před termínem listopadových třídních 
schůzek, které se uskuteční dne 23. 11. 2021. Termín jednání navrhuji ve čtvrtek dne 4. 11. 
2021 od 16 hodin v některé z II. stupňových učeben (bude upřesněno). Připomínám, že účast 
na jednání je zcela dobrovolná. Prosím o potvrzení vaší účasti do 29. 10. 2021 na můj email. 

 



 

 

 

 
 
 
Cílem bylo vytvořit „orgán“, který by se stal poradním a konzultačním partnerem pro vedení 
školy.  Členství  v radě je zcela dobrovolné a je podmíněno pouze nominací rodiče jednotlivými 
třídami do role zástupce třídy. 
V průběhu jednání ředitel školy informoval přítomné rodiče o důvodech, které ho vedly ke 
svolání schůzky. Jednotliví účastníci dostali prostor k vyjádření svých očekávání a představ o 
navrhované spolupráci. Proběhla diskuse a závěrem byl všemi přítomnými vyjádřen souhlas se 
vznikem RADY RODIČŮ pro I. stupeň ZŠ. Jednání Rady rodičů bude svolávat ředitel školy 3 x ročně 
a to vždy v říjnu, prosinci a březnu příslušného školního roku. Z každého jednání bude pořízen 
zápis. Jednotlivými podněty, které vzejdou z jednání, se bude škola zabývat a následně  
informovat členy rady o způsobu jejich vypořádání. 
 
Rada rodičů diskutovala mimo jiné tato témata, které jsou uložena řediteli školy k projednání a 
přijetí opatření: 

1. Vyvinout úsilí směřující ke změně dopravně-bezpečnostní situace u školy. V této 
souvislosti řešit aktuální stav městského parku, který je z pohledu uživatele (rodič, žák, 
škola) nevyhovující. 
2. Zvážit změnu ve výuce Anglického jazyka. Kvalita výuky je vnímána jako velmi nízká až 
alarmující.  
3. Zvážit zjednodušení, zestručnění komunikace mezi školou a rodičem (fakta).  
4. Zvážit nahrazení zrušené výuky školního plavání v loňském škol. roce. 
5. Zvážit změnu ve způsobu řešení „odpovědností“ u žáků 2. a 3. tříd během přestávky 
mezi dopoledním a odpoledním blokem výuky. 
6. Zvážit obnovení školních kroužků ANJ a dalších.  

 
V průběhu diskuse zaznělo též poděkování za projektové dny Krav Maga, spolupráci na letních 
kempech pro děti a další pochvaly týkající se rozmanitých činností školy. Bylo konstatováno, že 
dosavadní spolupráce mezi rodičem a školou je na dobré úrovni. Je očekáván její další rozvoj a 
prohlubování.   
    
 
Zapsal: Libor Doležal, ředitel základní školy 
Za správnost: účastníci jednání 


