
SCIO hodnocení ZŠ Na Lukách 

Odpovědi rodičů na otevřené otázky 

Ještě dříve, než se začneme zabývat konkrétními otázkami a odpověďmi na ně si vám všem, 

rodičům, dovolím připomenout, že ve škole funguje ŠKOLSKÁ RADA (ŠR), ve které jsou 

2, vámi zvolení zástupci rodičů a která, dovolím si tvrdit, pracuje dost aktivně. Schází se 

téměř pravidelně každé dva měsíce a řeší aktuální otázky školy. Zápisy z těchto jednání jsou 

zveřejněny na webu školy nebo na nástěnce u vchodu do školy. A právě prostřednictvím ŠR 

mohou rodiče vznášet své náměty, připomínky… ke kvalitě výuky, k organizaci školních 

aktivit atd. = podílet se a mít možnost ovlivňovat chod školy. Pro usnadnění vzájemné 

komunikace je vám k dispozici nově i tato e-mailová adresa: zs.radaskoly@seznam.cz 

ŠKOLSKÁ RADA se volí vždy na 3 roky. Funkční období té stávající končí 31. 12. 2017. 

Za rodiče v ní pracují: ing. Marie Kučerová a Stanislava Němcová. 

Proto pište a nebuďte lhostejní k dění ve škole. Prospějete tím především svým dětem. 

 

A nyní již k vybraným otázkám. 

Otázka: Jste spokojeni s tím, jak je vaše škola řízena? 

Nejčastější odpovědi: neodpovídající šatny – vedení školy tento problém dlouhodobě řeší. 

Rekonstrukce šaten se připravuje na rok, kdy škola obdrží finanční prostředky. Do rozpočtu 

na rok 2017 budou šatny zařazeny. 

    málo aktivní vedení, nekvalitní učitelé – k tomu, aby bylo možné 

hledat řešení k této odpovědi je potřeba konkrétně pojmenovat problém. V čem je ten který 

učitel nekvalitní? Je to jenom můj názor? Myslí si nás to víc? Prosím, sdělte nám konkrétní 

připomínku na e-mail zs.radaskoly@seznam.cz Určitě se jí budeme zabývat na příští ŠR. 

 

Otázka: Máte v této škole vy jako rodiče reálnou možnost ovlivňovat její chod a 

rozhodování její budoucnosti? 

Nejčastější odpovědi: nevím jak, nevím o tom, že mohu, nejsem v zastupitelstvu – každý 

rodič, který není spokojen s výukou, pedagogem, chodem školy, má podnět ke 

zlepšení,,…má možností několik, jak „věc“ řešit. Nejprve prostřednictvím třídního 

učitele, následně pana ředitele, školské rady, event. přes zřizovatele školy, kterým je 

Město Polička. 

Víte, milí rodiče, že máte právo navštívit vyučovací hodinu svého dítěte, po předchozí 

dohodě s učitelem, příp. panem ředitelem? 

 

Otázka: Myslíte si, že existují velké rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k výuce? 
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Nejčastější odpovědi: záleží na kvalitě učitele, umí/neumí dělat výuku atraktivní, úroveň 

angličtinářů – dokážete nám poslat konkrétní připomínku, kterou bychom se měli zabývat? 

Spojené otázky: Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach? Znepokojovalo vás někdy 

chování některých žáků školy k vašemu dítěti, máte důvod se obávat např. toho, že mu od 

nich hrozilo nebo hrozí nějaké nebezpečí? 

Nejčastější odpovědi: špatný třídní kolektiv, spolužáci, šikana, slovní i fyzické napadání, 

vyhrožování starších spolužáků, nadávky, krádeže, známky, písemky – pokud máte opravdu 

osobní zkušenost nebo podezření na některou z výše uvedených forem šikany či napadání 

(nejen fyzického) obraťte se na třídního učitele a následně na pana ředitele nebo na ŠR. 

Nebuďte lhostejní a řešte tyto vážné problémy dříve, než nám přerostou přes hlavu. 

 

Otázka: Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě? 

Nejčastější odpovědi: nízká kvalita výuky, špatná příprava na SŠ, doporučil bych pouze 1. 

stupeň – k těmto připomínkám se vrátíme na příštím jednání ŠR (listopad 2016) 

 

Nebuďme lhostejnými rodiči! Zajímejme se o to co se ve škole našich dětí děje, ptejme se 

proč se to děje a říkejme, co bychom chtěli zlepšit nebo změnit! 

zs.radaskoly@seznam.cz 

 

Děkuji vám všem, kteří se ozvete. 

 

        Marie Kučerová 

        Předseda ŠR 
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