
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460 

konané dne 15. 4. 2019 

Přítomni: Mgr. B. Kalátová Lisá, Mgr. I. Čepková, Mgr. J. Hlaváčová, Mgr. P. Jiránková, 

Ing. M. Kazda  p. H. Kmínková, Mgr. R. Koláčná, doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D.,                          

Ing. H. Makovičková, Mgr. M. Zelingerová,  

Omluveni: - - -  

Program:  

1) Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem jednání.  

2): Mgr. B. Kalátová Lisá podrobně seznámila školskou radu se strategickým řízením a 

koncepcí školy: zdroje - zpětná vazba ČŠI, dotazníky žákům (i bývalým), zákonným 

zástupcům, komunitní kruhy pedagogů; I. Kvalita výuka - vize: konstruktivní pedagogika, 

diferencovaná výuka, formativní hodnocení žáků; II. Bezpečí a otevřenost -  personální 

obsazení (výběr kvalitních pedagogů), pravidelné třídnické hodiny, komunikační strategie 

školy, školní psycholožka; III. Spolupráce - uvnitř školy: tandemová výuka, DVPP, semináře 

pro celý pedagogický sbor, hospitační činnost, partnerské školy (ZŠ Vrchlabí), IV. Investice a 

materiálně technická oblast - vedení školy úspěšně vyhledává dotační zdroje. 

4) Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. se dotázal na propojení cizího jazyka s ostatními předměty, 

ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá  odpověděla - již provádí Mgr. R. Kracíková; dále dotaz 

na bezpečnostní riziko práce s chytrými telefony a tablety, ředitelka školy Mgr. B. Kalátová 

Lisá   fundovaně odpověděla (psychologové proti užívání telefonů, avšak může být zasaženo 

do práv dětí) - škola je spíše pro to naučit děti s přístroji bezpečně zacházet než zakazovat; 

další dotaz na technické zastarávání ICT techniky, ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá 

odpověděla - počítáme s tím ve strategii školy. 

5) Mgr. B. Kalátová Lisá se dotázala Doc. Mgr. Tomáše Kozla, Ph.D. na možnost partnerství 

školy s vysokými školami.  

6) Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá seznámila s rozpočtem zřizovatele - poděkování 

Mgr. Kazdovi za navýšení; proběhne úprava vestibulu školy, byly upraveny a zařízeny dva 

kabinety, proběhne zasíťování všech pavilonů, úpravy ve školní kuchyni, vypovězena 

smlouva na pronájem kopírky a zakoupení nové; dále seznámila i s rozpočtem státním.    

7) Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá seznámila školskou radu s probíhajícími projekty: 

Šablony Výzva 63 - škola využívá: školní asistent, školní psycholožka, čtenářská gramotnost, 

DVPP, tandemová výuka, na příští školní rok- mentoring pro šest pedagogů, projektové dny 

ve škole; projekt Laborky III v oblasti přírodovědných oborů,  vzájemné sdílení, podpora 

badatelsky orientované výuky, aktivní práce pedagogů; ředitelka školy podala žádost o 

vybudování multimediální učebny (pro výuku přírodních věd, cizích jazyků ap.) - proběhlo 

vyhodnocení formálních náležitostí, prakticky je jisté, že bude uskutečněno.  



8) Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá seznámila s výsledky zápisu do prvního ročníku - 

nastoupí 72 dětí, budou otevřeny tři první třídy po 24 žácích. 

9) Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá informovala - v příštím školním roce bude přijat 

nový pedagog cizího jazyka, aby bylo možno učit na I. stupni v menších skupinách; škola má 

velmi příznivé věkové rozvrstvení pedagogů. 

10) Ing. M. Kazda seznámil školskou radu se stavem zápisu do prvního ročníku na ostatních 

základních školách v Jičíně. 

11) Diskuse:  

a) Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. se dotázal na Zahradní slavnost - uskuteční se v pátek           

7. června 2019 od 15,30 hod. 

b) Ing. M. Kazda informoval - ZŠ Železnická je momentálně největší základní školou 

v Jičíně. 

c) Členové školské rady se shodli na termínu příštího zasedání v září 2019. 

 

 

V Jičíně 15. dubna 2019  

   

Předseda Školské rady doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D.   zapsala Mgr. Ivana Čepková 

 


