
Zápis ze schůze Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Nová Bystřice dne 9. 6. 2022 

Schůze se účastnilo 11 zástupců tříd, pozván byl ředitel školy Mgr. V. Zajíc. 

• E. Niederová seznámila členy se stavem účtu Spolku, sumář připravila pokladnice Ing. 
I. Bláhová: 
Příspěvky ve školním roce 2021/2022 činí 48.600,-.  

Výdaje na plavání, bruslení a lyžařský kurz činí 64.550,- Kč.  

Zůstatek na účtu ke dnešku je 74. 357,36 Kč. 

• Ředitel školy informoval rodiče o zpracování nového Školního vzdělávacího plánu 
(ŠVP), který bude platný od příštího školního roku. Hlavní změnou je nový obsah 
informatiky a její začlenění do rozvrhu již ve 4. třídě. Nově bude její součástí také 
robotika, škola byla dovybavena z dotace. Dojde také k obnově počítačů. 
7. – 9. třídy budou na předmět AJ rozděleny do skupin tak, aby velikost skupiny 
nepřesahovala 12 žáků. Prioritou je výuka AJ před NJ. 
Do 8. -9. třídy se zavádí výuka technických praktik. 
I v 9. třídě budou 3 hodiny TV. 
V 9. třídě budou žáci na předměty ČJ a M rozděleni do skupin, podle toho, zda budou 
pokračovat na SŠ nebo SOU. Spojeni pak budou ze tříd A a B. Podle vyjádření paní 
učitelky V. Kořínkové je zbytečné, aby se žáci, kteří pokračují na SOU učili 
podrobnosti, které dále neuplatní. Jejich hodiny budou zaměřeny více prakticky, v ČJ 
na pochopení textu a gramatiku, v M na procvičování základů (násobilka…). 

• Zástupci upozornili na nedobré zkušenosti s některými vyučujícími, které uvádějí 
rodiče z jejich tříd: 
Pan učitel R. Šafrata v hodinách AJ – není jasné z čeho a co se děti mají učit, rodičům 
chybí vstřícnější přístup,  
paní učitelka D. Makovičková - nedostatečná příprava dětí k přijímacím zkouškám na 
SŠ,  
pan učitel Tesař – malá vstřícnost při výběru středních škol. V této souvislosti pan 
ředitel upozornil, že aktivita by měla být při výběru středního vzdělávání především 
na straně rodičů (burza škol, dny otevřených dvěří…). 

• Pan ředitel a paní učitelka V. Kořínková vysvětlili zástupcům význam písmen 
v klasifikaci v Bakalářích: 
N – neúčastnil se, nepracuje 
A – chyběl 
X – neudělal, chyběl 

• Především na druhém stupni se škola snaží učit děti větší samostatnosti a 
zodpovědnosti. I proto se domácí úkoly zadávají především dětem na jejich účty do 
Bakalářů a posílají dětem na školní emaily.  

• Na dotaz na dvě úrovně obtížnosti testů v některých předmětech (především M a ČJ) 
pan řediteli i  paní učitelka V. Kořínková odpověděli, že se používají v rámci 
diferenciace, kdy je podporována a zohledňována individualita žáků a tímto 
způsobem je umožněno i slabším žákům zažít úspěch.  



• Škola učí žáky kompetencím, které vyžaduje školský zákon a do ŠVP si každý učitel 
přiřazuje obsah učiva, díky jemuž žáci požadované kompetence získají. Pan ředitel 
zástupcům ukázal a vysvětlil strukturu ŠVP, který je všem k dispozici na webových 
stránkách školy. 

• Volitelné předměty n nový školní rok v 7. 9. třídě byly ve všech třídách naplněny a 
budou otevřeny všechny tři. 

• Od nového školního roku bude novým zástupcem ředitele pro ZŠ pan učitel M. 
Koperdák. 

• Do 9. tříd přijde nová paní učitelka na matematiku. 
• Na dotaz Ing. I. Bláhové na školení pedagogů 4. ledna 2022 uvedl pan ředitel, že se 

jednalo o seznámení pedagogů s novými metodami práce s dětmi. S publikacemi 
lektora R. Čapka náš pedagogický sbor už delší dobu pracuje. 

• Pan ředitel seznámil zástupce s projekty, které ve školním roce proběhly. 
• Na závěr schůze nabídl pan ředitel zástupcům navštívit novou učebnu dílen a nově 

zrekonstruovanou třídu, ve které bude od nového školního roku 1. třída. 

 

Zapsala: E. Niederová 

 


