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Zápis ze schůzky se zástupci rodičů konané dne 25.1.2019 

Program schůzky:  

 Informace týkající se druhého pololetí 18/19  

 Výměnné pobyty a výjezdy 2019 

 Vlastní hodnocení školy – ZV od studentů GTM, SCIO 

 Cizí jazyky  

 Podněty ze strany rodičů a „ostatní“ 

 

Přítomni: ředitelka školy Z. Svobodová a dále za jednotlivé třídy: 1. (Zachová, Bočanová) 2. 

(Witowská,Vopařilová) 3. (Machová,Lukavská) 4. (Slabá, Vaculná), 5.A (Skala, Glogrová), 5.B 

(Bradáčová, Šédová), 6. (Skala, Dvořáková), 7. (Jankovec, Neradová), 8. (Berková, Smolková) 

Projednané body:  

Zástupci rodičů a třídní učitelé byli přivítáni na společné schůzce. 

Z. Svobodová v úvodu poděkovala rodičům za dosavadní spolupráci, přivítala je v novém roce a 

seznámila je s programem schůzky.  

1. Informace týkající se druhého pololetí 18/19 
- Veškeré informace jsou webových stránkách školy, dotazy a připomínky k termínům 

druhého pololetí vzneseny nebyly. Z. Svobodová ověřila, zda není problém s ukončením 

zasílání newsletteru a informování mailem – problém není.  

2. Výměnné pobyty a výjezdy 2019 

- Z. Svobodová informovala rodiče o současném stavu u výměnných pobytů – Höxter, který 

se letos nerealizuje, přijede samostatně a školu navštíví, program si zajistí vlastní. Velké 

poděkování paní Šedové za pomoc s programem v Praze. Hamburk bohužel projevil malý 

zájem, tudíž není možné všechny zájemce umístit. Ostatní žáci absolvují praktikum 

v České republice. V případě, že se to osvědčí, bude tvořit 14 denní praktikum standardní 

součást programu sexty.  

3. Vlastní hodnocení školy – ZV od studentů GTM, SCIO. Z. Svobodová promítla výsledky zpětné 

vazby od žáků GTM a SCIO testů v kvartě – vše dostupné na webu školy.  
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4. Cizí jazyky – personální změny, nové předměty, chemie v němčině – Tato část programu byla 

nejvíce diskutovaná se zástupci rodičů:  

- Nový vyučující NJ paní Repková – rodiče ocenili doučování, věříme, že nj je nyní na dobré 

cestě.  

- KPZ – rodiče vyjádřili nesouhlas se známkováním v tomto předmětu a celkovou 

nespokojenost studentů. Dále uvedli, že ve čtvrtletí nebyla z tohoto předmětu žádná 

známka – tj. nebyli průběžně informování, dále následovaly tři známky rychle za sebou a 

pololetní písemná práce dopadla špatně. Z. Svobodová se omlouvá za chybu školy – tj. za 

to, že ve čtvrtletí nebyla žádná známka. Toto jsme přehlédli a rodiče měli být samozřejmě 

informování. V tuto chvíli je následující postup: Školní psycholožka prodiskutuje se žáky 

v úterý 12.2. v rámci primární prevence jejich potřeby v tomto předmětu, tj. způsoby 

hodnocení, celkové nastavení žáků na předmět a cokoli, co bude potřeba sdělit. Existuje i 

varianta zařadit tento předmět klasifikačně pod němčinu, přičemž by tvořil 20 % 

z celkové známky. Tuto variantu spíše nechceme, ale zároveň chceme, aby předmět 

fungoval dále a nikoho nestresoval, proto uvažujeme i o této variantě. Chceme s dětmi 

otevřeně promluvit o situaci a tom, jak to řešit v tomto pololetí lépe. Rozhodně budeme 

dbát na průběžné známkování a informování rodičů prostřednictví žákovské knížky.  

- Chemie v němčině a chemie obecně – chemie je obecně velmi náročný předmět, podněty 

ze strany rodičů na smysluplnost chemie v nj se různí. Celkově postupně diskuze přešla 

k náročnosti chemie jako takové. Celou situaci jsme probraly s vyučující M. Akslerovou a 

považujeme za důležité, aby žáci měli jasné podklady k testům a zkoušení – pro tento 

účel zřídí M. Akslerová google classroom, kde budou podklady k výuce, které doplňují 

učebnici, což usnadní žákům přípravy na testy. Testy žáci dostávají (budou dostávat) 

domů, aby mohli pracovat s chybou.  Průběžně budeme kontrolovat soulad učiva se 

vzdělávacím programem. V tuto chvíli zvažujeme i možnost přesunout německý jazyk 

více do biologie, rozhodně budeme koncentrovat němčinu na tzv. povídací části, kde 

zaznívá německý jazyk v běžných souvislostech. V tercii bude se třídou také komunikovat 

školní psycholožka (v pátek 15.2.), abychom společně pracovali na zlepšení vztahu 

k předmětu.  

5. Podněty ze strany rodičů a „ostatní“: Největší část diskuze se týkala právě předmětů v nj, 

německé chemie a chemie (viz výše).  Dále se diskutovalo o odvolání se proti známce – Z. 

Svobodová informovala o třídenní zákonné lhůtě na odvolání a o následném posouzení a 

přezkoušení žáka. Rodiče zmínili, že jim nevyhovuje hodnocení chování ve vyučování známkou 

pět, která se počítá do předmětu – přístup žáka k výuce se odráží na známce, nicméně 
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opravdu není možné chování v předmětu počítat jako běžnou známku. V případě 

nevhodného chování se vyučující ozve třídnímu učiteli, preventivnímu týmu nebo přímo 

konkrétním rodičům.  

 

Z. Svobodová dále pozvala zástupce rodičů k tomu, aby zjistili, zda by rodiče z jejich třídy měli 

zájem se více zapojit do chodu školy, přičemž zdůraznila, že i nezapojení se je naprosto 

v pořádku. Jenom bychom rádi nabídli tuto možnost a když ji rodiče nevyužijí, nic se neděje.  

 

Milí rodiče, omlouvám se za pozdní dodání zápisu, chtěla jsem zmíněná zásadní témata – KPZ, chemii 

a chemii v němčině nejprve probrat s dalšími kolegy a domluvit jasný postup a termíny, abyste dostali 

konkrétní informace.  

  

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

Ředitelka, o.p.s. 
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