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Výroční zpráva o činnosti školské rady  

ve školním roce 2018/2019 

 

 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nisou (dále jen ŠR) je zřízena podle § 167 zákona 

č. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) a pracovala v počtu 3 členů: 

 

Jiří Zvolánek – zástupce zřizovatele 

Mgr. Marie Spurná – zástupce pedagogů 

Petra Stejskalová – zástupce rodičů  

 

 

ŠR se v tomto školním roce sešla celkem čtyřikrát, na všech setkáních byla přítomna jako host i 

paní ředitelka Mgr. Jindřiška Trčálková. 

 

Úkoly ŠR jsou definované v § 168 školského zákona a jedná se většinou o konkrétní jednorázové 

úkony, např. schválení výroční zprávy školy apod. 

Vedle plnění těchto úkolů je hlavním posláním ŠR vzájemná komunikace o požadavcích, 

problémech a podnětech ze strany školy, rodičů i obce.  

Kontakty na jednotlivé členy ŠR byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tam byly 

umísťovány i zápisy z jednotlivých setkání ŠR. 

 

 

Informovanost ŠR 

 

Mgr. Jindřiška Trčálková, která byla nově zvolena do funkce ředitelky k 1.8.2018, představila před 

začátkem školního roku změny v pedagogickém sboru školy, informovala o dalších organizačních 

změnách platných pro daný školní rok a předložila ŠR ke schválení změny a dodatky ve školním 

řádu.   

 

Na dalších schůzkách ŠR schválila výroční zprávu činnosti školy za uplynulý školní rok a byla  

informována o zamýšlených a realizovaných investicích, o projektech MŠMT, o proběhlých 

kontrolách ze strany různých orgánů, např. ČŠI, o stavu přijímacích řízení do MŠ a do 1. třídy ZŠ, 

o školních projektech (Předškolák, Erasmus +, ...) o přípravě akcí, kterých se účastní i rodiče (dílny, 

sportovní akce), apod. 

 

Pan Zvolánek, který byl na podzim znovu zvolen do zastupitelstva obce a zůstal tedy jako zástupce 

zřizovatele členem ŠR, předkládal požadavky školy zastupitelstvu obce, průběžně ŠR informoval o 

činnostech obce souvisejících se školou nebo o schválených investicích. 

 

 

Spolupráce rodičů 

 

Na setkáních ŠR předkládala paní Stejskalová různé dílčí připomínky ze strany rodičů.  
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Témata k jednání  příklady 

 

1. Kapacita MŠ a ZŠ  

Dlouhodobě narůstající počet dětí, které by se měly vzdělávat v MŠ a ZŠ ve Stráži nad 

Nisou byl řešen rozšířením kapacity MŠ, kdy byla od druhého pololetí školního roku 

otevřena další třída MŠ, kam byly umístěny předškolní děti. Kapacita ZŠ byla také navýšena 

a byly otevřeny dvě první třídy. Tím vzrostl počet dětí ve školní družině, která kapacitně 

nedostačovala. Vzniklá problematika byla řešena otevřením zájmového kroužku „Klubík“ za 

stejných finančních podmínek, kam mohly docházet starší děti, které nemohly být 

z kapacitních důvodů do družiny umístěny.   

 

2. Hloubková kontrola České školní inspekce 

V prosinci 2018 proběhla v ZŠ i MŠ kontrola České školní inspekce, jejíž výsledek byl 

velmi dobrý a inspektorky vyjádřily velkou spokojenost a pozitivní ohlasy v mnoha směrech 

označující výsledky inspekce jako jedny z nejlepších. Drobné shledané neshody, jako 

přílišný počet žáků ve školní družině, byly následně odstraněny.  

 

3. Komunikace škola vs. rodiče 

Zástupce obce informoval o nespokojenosti některých rodičů s komunikací, jednalo se 

zejména o MŠ, kde byla připomínkována nedostatečná informovanost rodičů a její koncept. 

Jako nápravné opatření byla zavedena duplicita informací (nástěnky, webové stránky, el. 

žákovské knížky). Byla také zlepšena propagace školy a jejích akcí a byly vytvořeny nové 

webové stránky školy. Ty byly spuštěny krátce před začátkem školního roku 2019/20 a 

jejich design je koncipován pro lepší přehlednost a snazší vyhledávání požadovaných 

informací a přispívá také k reprezentaci institutu.  

 

 

V průběhu školního roku 2018/2019 nebyla ŠR doručena žádná oficiální stížnost. Všechny podněty 

a připomínky byly předány kompetentním osobám. 

Spolupráce s vedením školy i zastupitelstvem obce je velmi dobrá. 

 

 

 

Ve Stráži nad Nisou 28. 8. 2019 

 

Vypracovala: Petra Stejskalová, předseda ŠR 


