
Zápis ze schůze školské rady při CZŠ Rudolfovská, 

konané dne 11. 10. 2021 

Místo konání: ředitelna CZŠ 

Přítomni: gen. Vikář R. D. Mons. ThLic David Henzl 

                S. M. Serafína Bartůšková       

                Mgr. Věra Prokešová 

                Mgr. Anna Zajíčková 

       Mgr. Kateřina Kasková 

                Ing. Jana Faktorová 

Hosté: Mgr. Jan Schreib 

Program: 

1. Přivítání a seznámení s programem schůze 

2. Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2020/2021 

3. Informace o revizi ŠVP a plánu výuky AJ od 1. ročníků 

4. Informace o formativním hodnocení v 1. a 2. ročnících 

5. Různé 

 

1. Zahájení – seznámení přítomných s programem schůze 

  - program byl jednomyslně schválen 

 

2. Mgr. Jan Schreib seznámil přítomné s výroční zprávou za školní rok 

2020/2021 

- pí Faktorová poukázala na rozdíl v počtu zaměstnanců (vysvětleno – některé 

asistentky pedagoga jsou zároveň vychovatelky v ŠD) 

- bylo poukázáno na rozdíly v hospodaření – výnosy, náklady, hospodářský zisk 

(vše vzniklo deformací tabulky při přenosu do celé výroční zprávy, bude 

opraveno) 

- jednomyslně schváleno 

 

3. Mgr. Anna Zajíčková seznámila přítomné s plánovanou revizí ŠVP, nařízenou 

MŠMT 

- plánuje se navýšení výuky informatiky od 4. ročníků 

- plánuje se také s výuka AJ již od 1. tříd (důvod: velký zájem ze stran rodičů o 

kroužek AJ v 1. třídách a také již zavedený trend na jiných školách) 

- schváleno, pí Faktorová a Kasková výhrady k výuce AJ od 1. tříd 



4. Mgr. Anna Zajíčková seznámila přítomné s formativním hodnocením v 1. a 2. 

ročnících 

- do povědomí veřejnosti se dostalo v průběhu DiV v loňském roce 

- od roku 2030 s tímto způsobem hodnocení počítá strategie vzdělávání MŠMT 

pro všechny školy 

- jednohlasně schváleno 

 

5. Různé 

a) Mgr. Kasková sdělila přítomným stížnosti rodičů, které mají děti v oddělení 

ŠD u paní vychovatelky Reginy Dvořákové 

- stížnosti se týkaly údajného nevhodného chování pí Dvořákové vůči rodičům 

- bylo přislíbeno, že se záležitostí bude vedení školy zabývat a výsledek jednání 

bude paní Kaskové poskytnut 

 

b) Mgr. Kasková dále tlumočila žádost stejných rodičů, aby se zadní branka ze 

školního dvora zamykala až po 15. hodině a také, aby bylo na školním dvoře 

více kolostavů 

- opět bylo přislíbeno, že vedení školy vše projedná s vedením kláštera a o 

výsledku jednání bude pí Kaskovou informovat 

 

c) Mgr. Kasková jako poslední bod tlumočila dotaz, proč se v jídelně vydává 

pouze 1 jídlo místo 2 jako dříve (před pandemií) 

- paní Kaskové i všem přítomným bylo vysvětleno, že situace ve ŠJ je náročná 

hlavně organizačně – v jídelně se stravují také žáci ze dvou jiných škol, dále je 

nutné vyčlenit některé kuchařky pro výdej obědů ve 2. patře (pro všechna 

oddělení ŠD) a zároveň musíme dodržovat stále platná hygienická opatření pro 

stravování žáků naší školy 

 

d) Paní ředitelka CMŠ si domluvila návštěvu Mikuláše na 3. 12. 2021. Na CZŠ 

bude chodit Mikuláš podle hygienických možností. 

 

e) Další setkání školské rady se uskuteční ve 2. pololetí školního roku 2021/22 

 

 

zapsala: Anna Zajíčková     18. 10. 2021 


