
Školská rada ZŠ Lhota, Bří Čapků 138, Červený Kostelec 
zápis z 1. jednání 

 
 
 
Datum a čas jednání:    11. října  2017   16:30 – 18:00 hodin 
 
Místo jednání:  ředitelna ZŠ Lhota 
 
Přítomni:  Ing. Petr Svoboda Ph.D. PMP,  Bc. Renata Jakubíková,  Jana Petrů,                     
                  Ing., Mgr. Jaroslava Vítová , Richard Bergmann, Mgr., Ing. David  Bohadlo 
                
Omluveni:  žádný 
 
Host:           Mgr. Hana Benešová 
 
 
Projednávané body:  
 
 

1. Školská rada zasedala poprvé po volbách, tedy v pozměněném složení. 
Nejprve proběhlo  uvítání a vzájemné krátké představení .  
 

2. Školská  rada  si  za  svého  předsedu  zvolila  pana Ing. Petra Svobodu Ph.D. PMP, 
který následně seznámil školskou radu s tématy posledních dvou jednání  předchozí 
školské rady a také znovu v několika bodech zmínil průběh jednání u pana starosty     
a místostarosty konaného v září 2017.   
 

3. V rámci jednání byly diskutovány  konkrétní kroky pro nejbližší období, které by 
mohly napomoci k získání dostatečného počtu  budoucích nových žáků – prvňáků a 
zároveň  by mohly  zvýšit  zájem  a povědomí  o  ZŠ Lhota  jak u obyvatel města 
Červeného  Kostelce ,  tak i  jeho blízkého okolí.  
 

4. Společně s paní ředitelkou byly projednávány navržené body k řešení z posledního 
jednání :   
 

a) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota  o zajištění rozšíření zřizovací listiny  
           „Doplňkovou činnost“  v podobě  provozování zájmových kroužků v  ZŠ Lhota   
 

- Závěr -    Bude posunuto k řešení novému vedení školy v příštím školním roce. 
. 

b) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota o jmenování „ koordinační skupiny “.  
            Tato skupina by zmapovala zájem a také možnosti poskytování konkrétních   
            zájmových kroužků  ještě pro tento školní rok  a zároveň pro nadcházející školní roky. 
            Dále  by  tato skupina předložila návrhy konkrétní  organizace zájmových kroužků         
           a  jejich  ekonomická kritéria  apod.  Konkrétní návrhy a možnosti  by byly předloženy   
           k projednání školské radě za účasti  paní ředitelky jako hosta.   
 

- Závěr -    Bude posunuto k řešení novému vedení školy v příštím školním roce. 
 



c) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota , aby ve spolupráci s panem místostarostou 
Richardem Bergmannem  oslovili  starosty okolních obcí a  informovali o výhodách 
umístění budoucích prvňáčků  do ZŠ Lhota.    
Mezi nesporné výhody patří škola „rodinného typu“  s  individuálním přístupem díky 
menšímu počtu žáků ve třídě ,  dále také blízkost rozvíjející se průmyslové zóny města 
Červeného Kostelce apod. 
 

             -  Závěr -    Tento bod je v řešení. 
 

d) Požádat paní ředitelku ZŠ Lhota , aby byly zasílány pozvánky na „ Den otevřených 
dveří “  v  ZŠ Lhota    do mateřských škol  jak  v  Červeném Kostelci  ,  tak  také           
do  okolních  obcí.  
  

- Závěr -  Již se připravují konkrétní kroky. Proběhne den otevřených dveří.  
Budou do hodin výuky pozváni  předškoláci z okolních mateřských škol, nejen z MŠ 
Větrník. 
 

5.  Ohledně problematiky „ Třída s klasickou matematikou“  (situace okolo  návaznosti 
výukové metody v předmětu matematika v ZŠ V. HEJNY na 2. stupni ) byl vznesen 
požadavek na město, aby pověřilo  ředitele základních škol v Červeném Kostelci 
provedením průzkumu  u rodičů žáků 5. tříd   ohledně zájmu o typ – metodu výuky 
matemetiky.  
 

6. Paní ředitelka předložila k nahlédnutí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 
2016/2017, dále aktualizovaný ŠVP k 1.10.2017  a  také školní řád. 
 
 

7. Příští jednání školské  rady  proběhne  v měsíci květnu nebo červnu 2018. 
   

 
 

 
 

                                                                                         Zapsal Petr Svoboda  
                                                                                       předseda 


