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Datum: 2. 2. 2022 

Místo:  online videokonference 

Čas  17:00 hodin 

Přítomni:  Jana Rollová (člen ŠR za rodiče), Alexandr Hanousek (člen ŠR za rodiče), Jakub Matějka (člen ŠR 

za zřizovatele), Zuzana Ujhelyiová (člen ŠR za zřizovatele), Eva Hlináková (člen ŠR za učitele), 

Dana Špičková (člen ŠR za učitele) 

Omluveni:  X 

Hosté:  Magdaléna Vančatová Spáčilová (ředitelka školy) 

 

Schválení programu 
Program jednání: 

1. Kontrola úkolů (dotazník pro rodiče ohledně kroužků, kontakty na členy Školské rady na webu školy, 
komunikační platforma pro rodiče, 

2. Technika oddělení vytápění budovy ZŠ Waldorfská od Gymnázia Opatov 
3. Diskuse náplně činnosti Školské rady dle § 168 školského zákona 
4. Rozpočet školy 
5. Jednací řád školské rady 
6. Různé 

 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – program byl schválen 
 
1. Kontrola úkolů 
a) Dotazník pro rodiče ohledně kroužků 
Jana Rollová prezentovala výsledky dotazníku. Přišlo 61 odpovědí z cca 120 odeslaných dotazníků. Zájem je 
především o kroužky s tématikou sportu, jazyků a hudby. Cenové očekávání rodičů je reálné. Je možné oslovit 
agentury, ale musí se zohlednit děti, jejich počet a handicapy 
Zuzana Ujhelyiová: Zajištění mimoškolních aktivit pro žáky není rolí školy ani školské rady. 
Dana Špičková: Ochotná připravit na další jednání souhrn aktuálních pohybových aktivit v rámci družiny 
a školního klubu. 
Doporučeno rozvíjet organizaci mimoškolních aktivit pro děti spíše v rámci navrhované platformy pro sdílení 
mezi rodiči žáků. 
Jakub Matějka: ZŠ může podporovat i mimoškolní aktivity dětí, vzhledem ke specifické struktuře žáků i jejich 
rodin, kde začleňování do běžných mimoškolských aktivit může být problematické. Je možné poskytnout 
prostor i součinnost. Jakub Matějka zmiňuje že, na školu jsou navázány také platformy, které jsou k tomu 
vhodné např. os. - Ty-my-ján. 
 
Školská rada ukládá úkol Janě Rollové: Vytvořit souhrnnou zprávu pro rodiče o výsledcích dotazníku do konce 
února. 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
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b) Komunikační platforma pro rodiče 
Rodiče preferují komunikaci v rámci třídy (nikoliv v rámci školy) prostřednictvím e-mailu. Zájem o tuto 
komunikaci má polovina rodičů. 
 
c) Kontakty na členy školské rady na webu školy: komunikováno s web masterem, ale není to dle představy. 
Kontakty chybí, uložen pouze zápis z posledního jednání ŠR. Dle vyjádření ředitelky školy se čekalo na potvrzení 
funkčnosti e-mailové korespondence jednotlivých členů ŠR skrze e-mailové adresy zřízené na @waldorfska.cz. 
 
Školská rada ukládá úkol Evě Hlinákové: Zajistit doplnění webové stránky školy o samostatnou záložku „Školská 
rada“, která bude obsahovat seznam členů školské rady, kontakty na ně, zápisy z jednání a volební a jednací 
řád školské rady. 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
Závěr: Rodičům bude zaslána zpětná vazba z dotazníku č. 1. Následně bude zaslán další dotazník, který bude 
zjišťovat prohlubující informace ohledně mimoškolních aktivit. 
 
2. Technika oddělení vytápění budovy ZŠ Waldorfská od Gymnázia Opatov 
Uvedené neproběhlo, Jakub Matějka zašle kontakt na odborníka ředitelce školy. 
 
3. Diskuse náplně činnosti Školské rady dle § 168 školského zákona 
Diskuse přesunuta na další setkání školské rady. 
 
4. Rozpočet školy 
Ředitelka školy předložila Rozpis ukazatelů rozpočtu na rok 2022 a školská rada jej projednala. 
 
5. Jednací řád školské rady 
Diskuse přesunuta na další setkání školské rady. 
 
6. Různé 
Alexandr Hanousek otevřel diskusi o frekvenci setkávání školské rady. Po diskusi schválen návrh na jednání 
každé cca 2 měsíce (asi 6x za školní rok), přičemž alespoň polovina jednání by mohla proběhnout formou 
online videokonferencí. 
 

Další jednání školské rady se bude konat dne 11. 4. 2021 v 17,00. 
 

Body odročené na příští jednání školské rady: 

• ŠVP ve školní družině 

• Diskuse náplně činnosti Školské rady dle § 168 školského zákona 

• Jednací řád školské rady 

• Komunikační platforma pro rodiče 
 
Seznam úkolů: 
Eva Hlináková:  Zajistit doplnění webové stránky školy o samostatnou záložku „Školská rada“, která 

bude obsahovat seznam členů školské rady, kontakty na ně, zápisy z jednání a volební 
a jednací řád školské rady. 

Jana Rollová:  Vytvořit souhrnnou zprávu pro rodiče o výsledcích dotazníku do konce února. 
Jakub Matějka: Zaslat kontakt na odborníka, který se bude zabývat problematikou vytápění budovy. 
 
Zapsala: Zuzana Ujhelyiová 
Ověřil:  Alexandr Hanousek 


