
Školská rada ZŠ Lhota, Bří Čapků 138, Červený Kostelec 
zápis z 4. jednání 

 
 
Datum a čas jednání:    16. ledna 2017  16:00 – 18:15 hodin 
 
Místo jednání: sborovna ZŠ Lhota 
 
Přítomni: Ing. Petr Svoboda Ph.D. PMP,  Bc. Renata Jakubíková, Richard Bergmann,  
                  Jana Petrů, Ing., Mgr. Jaroslava Vítová  
                
Omluveni: Helena Horáčková 
 
Host: Mgr. Hana Benešová 
 
 
Projednávané body:  
 

1. Jednání školské rady se uskutečnilo mimořádně neplánovaně. Byly k tomu dva 
důvody.  
Jeden důvod je reakce rodičů na návaznost výukové metody v předmětu matematika 
v ZŠ V. HEJNY na 2. stupni.  
Druhým a to velmi závažným důvodem jsou  otazníky , zda zřizovatel plánuje 
sloučení ZŠ LHOTA  pod ZŠ V. HEJNY  vzhledem k naplněnosti  -  počtu žáků           
a demografickému vývoji ve spádové oblasti Lhota za Červeným Kostelcem. 
 

2. Jednání probíhalo více jak dvě hodiny čistého času. 
 

3. Pro přehlednost rozdělujeme obě projednávané části do samostatných bodů 
 
NEROVNÝ A ZNEVÝHODŇUJÍCÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM ZE SPÁDOVÝCH 
ŠKOL - NAVAZUJÍCÍ VÝUKA MATEMATIKY PODLE PROF. HEJNÉHO : 
 
SEZNÁMENÍ SE S PROBLÉMEM 
V září byli bývalí žáci - páťáci ze ZŠ Lhota zařazeni do třídy s výukou matematiky 
podle profesora Hejného /dále H-mat/. Názory a postoje rodičů: děti s pozitivním 
vztahem k matematice najednou jevily nezájem o předmět a odmítaly se učit. Ocitli se 
totiž ve třídě společně s žáky z Horního Kostelce, kteří byli na prvním stupni již 
vzděláváni metodou H-mat. Zákonní zástupci – rodiče zařazených dětí tuto situaci 
vyhodnotili jako znevýhodněný přístup a se vzniklou situací nebyli spokojeni. Protože 
vzdělání svých dětí považují za prioritu, opírají se o skutečnost, že 2. stupeň je 
přípravou k dalšímu studiu, tudíž směřuje kontinuálně a navazuje na učňovské, střední 
školy, kde podle jejich zjištění výuka matematiky metodou prof. Hejného není 
zařazena. Samozřejmě si nespokojenost nenechali pro sebe. Oslovili ČSI – závěry jsou 
k dispozici -  ZÁKONNÉ VÝSTUPY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŠVP SPLŇUJÍ OBĚ 
METODY, TEDY OBĚ ŠKOLY.   
 

Poznámka: koncepce výuky matematiky metodou profesora Hejného /H-mat/ pracuje s tím, že 
nový začátek výuky startuje buď od 1. třídy nebo od 3. třídy anebo až od 6. třídy. Učebnice 



jsou takto přizpůsobeny především proto, aby se předešlo důsledkům neovlivnitelných příčin 
jako stěhování – to znamená, žák přestoupí z jedné školy na druhou, střídavá péče po rozvodu 
rodičů a jiné nepříznivé životní okolnosti. V současnosti nejsou učebnice pro 8. a 9. ročník.  
 

 
NESPOKOJENOST RODIČŮ - VÝSTUP – PETICE /aktuálně připravovaná, ještě nepodaná/ 

 
 OTÁZKY A REAKCE 
 proč nebyli naši žáci /žáci ZŠ Lhota/ zařazeni stejně jako žáci 5. ročníku ZŠ Hejny do 

třídy vyučující matematiku tradiční metodou  

 proč nedošlo k dělení třídy    

 ví o vzniklé situaci zřizovatel /město/obou škol – reakce pana místostarosty člen rady – 
zástupce města: ano, ví 

 jakou má zřizovatel koncepci řešení: počká na závěry setkání – rodiče + ředitelství ZŠ V. 
Hejny  
 

 SITUACE V ZŠ LHOTA 

 oslovení ČSI – závěr – záleží na lidském přístupu ředitelství školy ZŠ V. Hejny 

 obdržení emailu ze ZŠ V. Hejny -  informace, aby naše škola zařazovala prvky metody H 
mat 

 pozvání ZŠ V. Hejny na jednání  - žádost o předání dopisu rodičům současných páťáků  - 
setkání s rodiči  se bude  konat  v ZŠ V. Hejny ve čtvrtek 26. 01. 2017. 

 stanovisko naší školy   
 
 

SAMOSTATNÁ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA   ZŠ  LHOTA : 
 

 
 Na důležité jednání rady města konané 18.01.2017 pošle předseda školské rady dopis. 

Dopis bude součástí přílohy zápisu.  Bude obhajovat klady lhotecké  školy - škola nabízí 
příjemné rodinné prostředí – menší počet žáků ve třídě, dostupnost, individuální přístup 
atd. S tím souvisí filozofie města o zachování svobodného výběru vzdělávacího školského 
zařízení pro občany města – rodiče dětí s povinnou školní docházkou. 

 K rozhodnutí zřizovatele, jak danou situaci řešit, by mělo proběhnout do zápisu školáků 
prvňáčků na příští školní rok. Zápis bude letos v pátek 7.4.2017. 
 
 

4.  Příští konání schůzky školské rady bude svoláno opět mimořádně vzhledem k vývoji 
situace.  Nyní bude třeba počkat až proběhnou všechna jednání a budou k dispozici 
stanoviska dotčených stran.  
 
 
                                                                                         Zapsal Petr Svoboda 


