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Zápis ze schůzky se zástupci rodičů konané dne 24.9.2018 

Program schůzky:  

 Informace týkající se začátku školního roku  

 Výměnné pobyty a výjezdy 2019 

 Projektový týden a prezentace projektů 

 Cizí jazyky – personální změny, nové předměty  

 Komunikační strategie na GTM – žák-rodič-učitel-vedení 

 GDPR 

 Vlastní hodnocení školy  

 Podněty ze strany rodičů a „ostatní“ 
 

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

(Vopařilová) 3. (Lukavská) 4. (Slabá, Vaculná), 5.A (Skala, Glogrová), 5.B (Křístková, Šédová), 6. (Skala, 

Dvořáková), 7. (Jankovec, Neradová), 8. (Berková, Smolková) 

Omluveni: Witowská, Machová, Bradáčová (paní Bradáčová se nechala zastoupit paní Křístkovou) 

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 začátku školního roku  
- Veškeré informace jsou webových stránkách školy, dotazy a připomínky k termínům 

druhého pololetí vzneseny nebyly. 

2. Výměnné pobyty a výjezdy 2019 

- Z. Svobodová informovala rodiče o problému s výměnnými pobyty a nedostatkem zájmu 

o ně – konkrétně nejsou v tuto chvíli žádné přihlášky do Höxteru. Höxter je nejstarší 

partnerskou školou GTM a v tuto chvíli to vypadá, že bude toto partnerství zrušeno. 

V diskuzi vyšlo najevo, že možná nikdo netuší, že přihlašování existuje, protože většina 

rodičů nečte newsletter a nesleduje web a nechává informace na dětech, které také 

nečtou newsletter a nesledují web, případně projevují laxní přístup, tudíž se nikdo 

nepřihlásil. Z. Svobodová požádala o spolupráci rodiče a podporu přihlašování na 
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výměnné pobyty.  Následně byly diskutovány možnosti, jak lépe informovat rodiče a žáky 

a zajistit tak lepší účast nejen na výměnných pobytech.  

3. Projektový týden a prezentace projektů – Z. Svobodová připomněla 1.12., což je prezentace 

projektů v sobotu a poprosila o účast žáků i rodičů.  

4. Cizí jazyky – personální změny, nové předměty – Z. Svobodová informovala rodiče o nových 

předmětech – ZAD a KPZ (byly prezentovány v newsletteru). Rovněž informovala o pracovní 

neschopnosti vyučující nj.  

5. Komunikační strategie na GTM – žák-rodič-učitel-vedení – stále platí způsob dohodnutý v září 

2016, který Z. Svobodová krátce připomněla novým členům: rodič osloví konkrétního 

vyučujícího, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, rodič osloví vedení školy nebo dítě 

osloví konkrétního vyučujícího, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, dítě osloví třídního 

učitele, v případě, že se nepodaří nalézt dohoda, dítě (nebo rodiče) osloví vedení školy. Dále 

Z. Svobodová poprosila, aby při případných problematických věcech nedávali rodiče hned do 

kopie vedení školy, naopak v případě chvály prosí, aby mohla být v kopii vždy.  

6. GDPR – Z. Svobodová nabídla zástupcům rodičů zřízení školní mailové adresy. V tuto chvíli o 
ni nikdo nemá zájem. Přístup k rodičům zajistí škola následovně – ve skryté kopii dostanou 
rodiče příslušné třídy od třídního učitele mail s kontaktem na zástupce rodičů, kterého takto 
mohou oslovovat. Pokud si nebudou přát komunikovat se zástupcem, tak mu mail nenapíší a 
tudíž nebudou dostávat ani maily od zástupce rodičů.  
 

7. Vlastní hodnocení školy z loňského školního roku je zveřejněno na webu školy. V letošním 

roce zůstávají v tuto chvíli všechny termíny stejné. Z. Svobodová vyzvala rodiče, aby případné 

podněty a nápady k vlastnímu hodnocení směřovaly přímo na její email.  

 

8. Podněty ze strany rodičů a „ostatní“: Dlouho se diskutovalo o způsobech informování rodičů a 

o problémech s naplněností výměnných pobytů.  S tím souvisel i podnět z kvarty: „lepší 

informovanost rodičů – výlety výměnné pobyty a mimoškolní akce pro studenty – kdy, kde a 

za kolik“ – V diskuzi jsme se shodli, že nejlepší bude oslovit tohoto konkrétního rodiče, aby 

sám navrhl, který způsob by mu připadal vhodný, protože v tuto chvíli nevíme, jaký způsob 

bychom ještě mohli využít. 

 

- Učebnice: „proč se už nepůjčují učebnice, proč se každý rok mění učebnice, proč se musí 

kupovat pracovní sešity, když se do nich nepíše“. V diskuzi vyplynula řada doplňujících 

informací týkající se pracovních sešitů: J. Glogrová je používá pro domácí přípravu a jako 
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přípravu na test, T. Bočanová s nimi pracuje v hodinách a práci známkuje, J. Neradová je 

nepoužívá, po dětech je nechce, v seznamu učebnic je nemá, přesto má ve třídě žáky, 

kteří je nosí a i přes informaci, že nejsou potřeba, je kupují a mají – zde vidíme možný 

původ tohoto podnětu, ale nejsme si jisti. Proto doporučujeme v souladu s komunikační 

strategií na GTM, aby konkrétní rodič oslovil konkrétního vyučujícího a přímo se ho na 

pracovní sešit zeptal. Dále byla zmíněna chyba v ISBN u učebnic, o které vyučující 

nevěděli a která vedla k chybnému nákupu učebnic. Velmi nás to mrzí, pokud něco 

takového zjistíme, v příštím roce na to upozorníme. Učebnice se nepůjčují, ale nakupují 

na burze učebnic na konci školního roku – což tedy není odpověď na dotaz, proč se 

nepůjčují, ale konstatování faktu. Odpovědí na tento dotaz by bylo asi nejspíše to, že tato 

praxe fungování školy nejlépe vyhovuje, i když si uvědomujeme, že je to zátěž pro rodiče. 

Změna učebnic je nutná, mění se svět a škola na to musí reagovat, někdy je optimální 

reakcí výběr nového výukového materiálu.  

- Hodina němčiny navíc v tercii -  není problém za poplatek v rámci školního klubu zajistit: 

H. Vaculná obešle rodiče s dotazem na zájem, v případě min 6 zájemců rádi zajistíme.  

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

Ředitelka, o.p.s. 
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