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Zápis z mimořádného zasedání Školské rady dne 30. 10. 2017 
 
Členové rady: MUDr. Martin Sklenář 

 RNDr. Bc. Renáta Horáková 

Mgr. Martin Hejl  

Mgr. Martin Kozák 

 Bc. Markéta Hobzková 

Ing. Tomáš Mrázek 

 

Hosté za rodiče žáků: Taťána Martinčíková 

Ing. Jana Klvaňová 

Mgr. Eduard Jiran 

 

Hosté za ZŠ a MŠ: Mgr. Jiřina Tafatová 

Marcela Kubátová 

 
 
Dne 30. 11. 2017 se uskutečnilo mimořádné zasedání Školské rady s hosty z řad rodičů žáků 
ZŠ a MŠ a vedení školy i zastupitelů. Schůzka proběhla po dohodě zástupců ZŠ a MŠ Nučice 
(učitelů i vedení), rodičů žáků ZŠ a MŠ a vedení obce Nučice. 
 
Předseda Školské rady (dále jen ŠR) M. Sklenář zahájil jednání. Přivítal hosty, představil 
iniciativu rodičů a poděkoval všem za účast. Znovu zdůraznil potřebu vzniku širšího 
komunikačního kanálu mezi rodiči a školou. 
 
Pan E. Jiran představil iniciativu rodičů z pohledu jednoho z jejích zástupců a poděkoval za 
možnost setkání všech stran. Ředitelka školy J. Tafatová rovněž kladně zhodnotila účast všech 
stran.  
T. Mrázek požádal o bližší představení iniciativy rodičů. E. Jiran uvedl, že iniciativa vznikla z 
obav na základě proběhlých událostí či chystaných změn ve škole v průběhu června 2017.  
Sdělil zástupcům školy, že by bývalo vhodnější, aby zástupci rodičů byli přítomni již na 
mimořádném jednání ŠR dne 30. 6. 2017. Zástupci školy konstatovali, že v oné době jim byly 
známy pouze pro ně anonymní řady stížností sdělované či adresované pouze vedení obce. 
Informaci potvrdil M. Sklenář. 
 
Na základě dotazu p. Mrázka dále E. Jiran konstatoval, že zastupuje jedinou, jemu známou, 
skupinu rodičů, jejíž cílem je vést širší otevřený dialog se školou, nabízet a poukazovat na 
oblasti, kde vidí možnost zlepšení a společně i se zástupci obce hledat způsob, jak o nich 
konstruktivně jednat a nacházet efektivní způsoby řešení, být nápomocni vedení školy a 
Školské radě s jejich realizací, aby škola mohla poskytovat jejich dětem kvalitní vzdělávání.  To 
potvrdil M. Sklenář, který dodal, že se mu zamlouvá, že se zástupci iniciativy rodičů nechtějí 
zabývat minulostí, ale vysvětlit si nejasnosti a nepochopení a dále se zabývat konstruktivní 
budoucností. Na závěru nijak zvlášť se dále nezaobírat minulostí se shodli všichni zúčastnění. 
 
Paní J. Klvaňová navrhla zjišťování podnětů ze strany rodičů, dětí či učitelů prostřednictvím 
dotazníků na koncích školních roků. J. Tafatová sdělila přítomným, že dotazníky nedělají, 
neboť již nejsou povinné ze zákona. M. Kozák zmínil, že to je běžná metoda vyhodnocování 
na VŠ a s využitím dotazníků pro evaluaci výuky nemá problém. Diskutována vhodnost zpětné 
vazby jak pro školu, i pro obec. T. Mrázek připomněl funkci Školské rady, ve které mají rodiče 
své pravidelně volené zástupce. M. Sklenář konstatoval, že za dvě volební období, po která 
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působí jako zástupce rodičů v ŠR se mu dostalo dvou oficiálních podnětů ze strany rodičů. 
 
E. Jiran zahájil hlavní část jednání představením prvního z následujících témat, která vzešla z 
iniciativy rodičů: 
 
1) Zajišťování a poskytování služeb MŠ 
 
Rodiče se dotazují na pravidla fungování MŠ v pracovních dnech, zejména v době, kdy je ZŠ 
uzavřena z důvodů volna či prázdnin. Přejí si, aby MŠ v této době poskytovala standardní 
služby. J. Tafatová sdělila přítomným, že limit pro otevření MŠ byl vedením ZŠ a MŠ Nučice 
s vědomím zřizovatele (vedení obce) stanoven na patnáctiprocentní účast dětí Podmínky pro 
otevření MŠ jsou uvedeny ve Školním řádu MŠ. 
Účast je vždy zjišťována prostřednictvím seznamů, které jsou pro rodiče dostatečně dopředu 
vyvěšené a pravidelně probíhá jejich vyhodnocení. Tuto praxi popisuje zástupkyně ředitelky 
školy pro MŠ M. Kubátová. Případné zavření MŠ probíhá vždy se souhlasem vedení obce a 
důvod je pouze ekonomický.  
M. Kubátová, J. Tafatová a M. Hobzková dále prohlásily, že ze strany školy není problémem 
otevřít MŠ i pro méně dětí, než činí stanovených 15%. Toto však je třeba projednat 
zastupitelstvem obce.  M.Sklenář doporučoval neužívat pro limit výpočet přes % (z jakého 
základu se počítá?), ale stanovit počet žáků. Dále navrhl, aby se zastupitelé zkusili domluvit s 
okolními obcemi, na možnosti zajistit v diskutovaných termínech předškolní vzdělávání v 
jejich MŠ. 
Zástupci rodičů zmínili vůli některých rodičů, jimž případné zavření MŠ činí potíže, finančně 
participovat na zajištění jinak neekonomického provozu. Zástupci obce – M. Kubátová, M. 
Kozák i starosta obce M. Hejl konstatovali, že možnosti a limity pro otevření MŠ budou 
zastupitelstvem projednány. Rovněž prověří možnosti umisťování dětí do MŠ v jiných obcích 
(Rudná, Jinočany,…) 
 
 
2) Zajištění provozu MŠ v průběhu letních prázdnin v součinnosti s okolními školkami 
 
Zástupci rodičů se dotázali, zda je možné zajistit provoz MŠ v době letních prázdnin a zda je 
možná varianta součinnosti s okolními školkami. J. Tafatová uvedla, že věc je pouze v 
kompetenci vedení obce a zejména samotných rodičů. Rovněž sdělila, že v nučické MŠ jsou 
vždy zajištěny dva týdny letních prázdnin. Zřizovatel MŠ (obec Nučice) projedná možnost 
letního provozu v jiných MŠ s jejich zřizovateli. Zájemci z řad rodičů potom musí osobně 
cílovou školku navštívit a vyřídit potřebné formality. 
 
3) Zprůhlednění interní koncepce školy 
 
Rodiče jsou znepokojeni a obávají se snížené kvality výuky následkem: 
- střídání třídních učitelů u tříd a přecházení učitelů mezi 1. a 2. stupněm 
 
J. Tafatová a M. Hobzková vysvětlily, že primárním cílem je vždy zajistit, aby třídnictví v I. až 
III. třídě měl stejný učitel, stejně tak ve IV. a V. třídě a rovněž po celý 2. stupeň. Sebemenší 
změna v pedagogickém sboru však koncepci naruší. Mladé učitelky zakládají rodiny, může 
dojít ke stěhování, změně požadavku kteréhokoli vyučujícího na výši úvazku a podobně. 
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Významným faktorem je zvyšování počtu dětí, tedy tříd a s tím spjatá nutnost nárůstu počtu 
třídních učitelů. Nučická škola je malá, každá změna se tedy projevuje značně. J. Tafatová 
zároveň zmínila, že střídání učitelů může být pro děti v mnoha ohledech přínosem. 
P. Klvaňová s tímto však nesouhlasí, časté střídání výuku ovlivňuje, trvá určitý čas, než si děti a 
pedagog na sebe zvyknou, není již takový čas a prostor na probrání potřebné látky pro 
splnění předepsaných osnov, obzvlášť matematika je toho typickým příkladem, bez základů 
není pak na čem dál stavět. 
Rodiče apelují na vedení školy, aby zejména v klíčových předmětech nedocházelo ke střídání 
vyučujících. 
 
- odchodů kvalifikovaných učitelů (dotaz na možnosti a podmínky pro zamezení) 
 
Zástupci školy uvedli, že výše uvedené změny (rodičovství, bydliště, úvazek) škola nemůže 
ovlivnit. Nadstandardní platy rovněž nejsou možné, škola se musí řídit tabulkami. J. Tafatová 
nicméně uvedla, že učitelům jsou poskytovány odměny podle zcela průhledného a dopředu 
deklarovaného systému, se kterým jsou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni vždy v 
přípravném týdnu před začátkem školního roku. Díky odměnám jsou platové podmínky ve 
srovnání s ostatními ZŠ nadstandardní. T. Mrázek informaci potvrdil, je ostatně součástí 
zápisu z porad. M.Sklenář se dotazoval, zda na vyšších platech může participovat např. i 
zřizovatel. J. Tafatová dále popisuje nadstandardní podmínky pro udržení kvalifikovaných 
učitelů - mladý kolektiv, velmi hodné žáky, vynikající školní jídelnu, možnost získat služební 
byt, možnost vyslovit požadavky na úvazek i rozvrh vč. i časových dispozic (např. volba 
dopolední /odpolední výuky) ze strany učitelů a vůli vedení školy v co nejširší míře je vyslyšet 
a zejména rodinnou atmosféru ve škole. T. Mrázek na závěr připomněl, že odchodů z 
pedagogického sboru pro nespokojenost je za posledních sedm let minimum, což vyplývá ze 
zápisu z jednání ŠR dne 30. 6. 2017. E. Jiran některé informace o odchodech učitelů 
rozporoval, nesdělil však žádné konkrétní protiinformace. 
 
- nedostatek kvalifikovaných učitelů pro zajištění výuky 
(dotaz na koncepci pro zajištění výuky a udržení kvalitních pedagogů) 
J. Tafatová popsala potíže při hledání kvalifikovaných učitelů. Škola v případě potřeby poptává 
všemi dostupnými prostředky. Nyní se místo nepoptává, neboť v průběhu roku nelze sehnat 
kvalitního pedagoga. Zástupci rodičů nabídli pomoc při hledání kvalifikovaných učitelů, 
zástupci školy nabídku přivítali a shrnuli vše, co v nučické škole považují za nadstandardní. 
Zástupci rodičů tlumočili obavy o zajištění kvalifikované výuky v budoucnu při trvajících 
absencích aprobovaných pedagogů, zejména pro I. st., aby se neopakovala situace s 
provizorním zajištěním výuky. T. Martinčíková uvedla, že v jejich třídě si paní učitelku rodiče 
chválí za pedagogické vedení, organizaci výuky, komunikaci a přístup. Vyslovila obavy, pokud 
v početné třídě s několika dětmi, které mají SPU, je rozhodnuto u stěžejních předmětů zajistit 
výuku neaprobovanými pedagogy, na zvládnutí tak vysoké míry náročnosti, a to jak na straně 
rodičů a dětí, tak i pro pedagoga. J. Tafatová reagovala, že vyučování předmětů probíhá v 
souladu se zákonnou povinností tzv. zajistit pedagogický proces, výuka je konzultována s paní 
učitelkou Míkovou.  
E.Jiran upřesnil, že tento stav je možný pouze po nezbytně nutnou dobu. J. Tafatová 
informovala, že výuka je pro tento rok zajištěna. Pokud sežene aprobované učitele, bude 
takto provizorně řešená místa jimi přednostně obsazovat, realizovat změnu lze až pro nový 
školní rok. 
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- apel rodičů na podrobnější a širší informovanost ze strany školy 
 
J. Tafatová uvedla, že byly na program školního roku zařazeny nově červnové třídní schůzky, 
na kterých se rodiče dovědí nejaktuálnější informace o nadcházejícím školním roce. 
Zdůraznila však, že mnohé skutečnosti na začátku školního roku mohou být dosti odlišné v 
souvislosti s možnými událostmi vzniklými mezi schůzkami a začátkem následujícího školního 
roku. 
 
4) Školní jídelna 
 
Zástupci rodičů tlumočili dotazy, zda je možné vařit dva obědy po celý týden, aby si žáci mohli 
vybrat, neboť ne všechna jídla mají v oblibě a stává se, že raději na oběd nejdou. J. Tafatová 
vysvětlila, že z kapacitních důvodů to možné není. V případě, že proběhne investice do 
dalšího konvektomatu a zároveň však dále neporoste počet žáků, možné to je. Upozornila, že 
vzhledem k prognózám na další roky z hlediska počtu žáků je naopak možné, že výběr ze dvou 
jídel nebude možný ani po současné dva dny v týdnu. 
E. Jiran apeloval, aby se hledaly cesty a možnosti, jak zajistit v budoucnu, i při 
předpokládaném růstu počtu žáků, výběr alespoň ze dvou jídel. Současně požádal zastupitele 
o zvážení potřebných investic do stavebních úpravy, či nákupu konvektomatu. 
M.Kozák uvedl, že zastupitelé jsou škole rozpočtově nakloněni. 
 
M. Sklenář ověřoval, zda jsou ve školní jídelně používána dochucovadla. J. Tafatová přítomné 
ubezpečila, že nikoli. Vařeno je naopak vždy z čerstvých surovin, ne polotovarů.  
M.Sklenář s povděkem toto informaci kvituje, a pochválil, že jídlo, které měl možnost 
ochutnat, bylo dobré a chutné, doporučuje však zvážit, zda jídelníček může být více atraktivní 
pro děti, byť vnímá limitace spotřebním košem.  
 
5) Výsledky testování IX. třídy z matematiky ve školním roce 2016/2017 
 
E. Jiran zmínil výsledek 39% v matematice při testování ČŠI. T. Mrázek seznámil přítomné se 
specifiky testované třídy a upozornil, že z izolovaného výsledku nelze usuzovat šířeji. Rovněž 
seznámil přítomné s cílem výuky matematiky, a sice co nejvíce zajistit úspěch žáků IX. tříd v 
přijímacích zkouškách na školy, které si vybrali. Konstatoval, že v tomto ohledu žáci úspěšní 
jsou. T. Mrázek dále zmínil nutnost nevyvolat v žácích averzi k matematice, což je i podle 
dalších přítomných velmi častým jevem. 
 
Dále byla diskutována možnost otevření kroužků matematiky pro žáky V. a VII. třídy, které by 
mohlo pomoci přípravě k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. T. Mrázek vysvětlil, že 
učivo v těchto ročnících neodpovídá úrovni přijímacích zkoušek, neboť gymnázia se již 
dopředu snaží vytipovat takové žáky, kteří jsou ochotni odvést výrazně nadstandardní práci. 
Zástupci školy zmínili, že limitem pro otevření kroužku je 7 zájemců a v případě menšího 
počtu je třeba individuální dohody s vedoucím kroužku. T. Mrázek otevření kroužků pro školní 
rok 2017/2018 vyloučil z časových důvodů. Pro rok 2018/2019 bude jejich otevření opět 
podmíněno časovými možnostmi a zájmem žáků. Zástupci školy také navrhli možnost vedení 
kroužků jinými učiteli či externím vedoucím například z řad rodičů. Vedení školy zdůraznilo, že 
vedení kroužků učiteli je činnost čistě dobrovolná. 
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6) Plán rozvoje ZŠ a MŠ 
 
J. Tafatová přítomným sdělila, že koncepce je zveřejněna na webu školy, avšak její platnost 
končí v roce 2018. Koncepce bude aktualizována v souvislosti s přístavbou školy.  
 
7) Vybavení školy v oblasti IT 
 
M. Sklenář požádal o informaci o vybavenosti informačními technologiemi. J. Tafatová sdělila 
přítomným, že se v současnosti čeká na vypsání dotačního programu MŠMT, v rámci, kterého 
by mohla proběhnout modernizace vybavení. 
 
8) Web školy 
 
Proběhla diskuse o webu školy. M. Sklenář a E. Jiran vyjádřili nespokojenost s podobou webu 
zejména v souvislosti s komplikovaným hledáním některých informací, nepřehledností a 
grafickou stránkou. J. Tafatová přítomným sdělila, že postavení webových stránek škole 
vyhovuje. Přesouvání částí webu na jiné umístění v jeho kostře naráží na limity redakčního 
systému. Úpravy redakčního systému jsou nákladné. J. Klvaňová nabídla pomoc s úpravou 
webových stránek a se správou sítě ze strany rodičů. M. Hobzková upozornila na nutnost 
okamžité reakce administrátora v případě nutnosti v souvislosti se systémem Bakaláři, který 
je pro školu klíčový. V současnosti by měl převzít správu webu nový zaměstnanec ELDATA. 
Zástupci školy přesto uvedli, že návrhy ke zlepšení ze strany rodičů uvítají. Zástupci rodičů 
předloží své návrhy ke zlepšení. 
 
E. Jiran navrhl vznik "blogu" v rámci webu coby fóra pro náměty ze strany rodičů. Zástupci 
školy sdělili přítomným, že nejsou příznivci této varianty a uvedli nevýhody a rizika takového 
řešení. J. Tafatová opět upozornila na svou otevřenost přímé komunikaci. T. Mrázek dále 
připomněl funkci ŠR jako fóra pro diskusi všech stran. 
 
M. Sklenář ukončil jednání s poděkováním všem stranám a navrhl další setkání za cca dva 
měsíce za účelem vyhodnocení situace. 


