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Zápis ze schůzky ŠR se zástupci ZŠ 
16.1.2013   

 
Přítomni:  
Za ZŠ: Mgr. Jiří Kyjovský, Mgr. Eva Smejkalová, Mgr. Hana Matýšková, Mgr. Zuzana 
Křetínská, Bc. Pavla Kalová,  
Za ŠR: Ing. Petr Boba, Ing. Ludmila Chromá Ph.D., Mgr. Markéta Sekaninová,  

Mgr. Jana Švejnohová, Mgr. Jan Vykydal, Ing. Eliška Škrobová 
 
Program: Projednání výsledků ankety o zařazení výuky nepovinné konverzace v anglickém 
jazyce pro žáky II. Stupně 
 
Závěry z diskuse: 
- Škola se nebrání zavedení konverzace v AJ 
- Konverzace může být formou: 

o Zájmový kroužek - aktivita rodičů – škola může dát k dispozici prostory, za úplatu 
o Změna zřizovací listiny – doplňková činnost – škola pak může provozovat, dát 

učitele  
Momentálně škola nemá finance na učitele tohoto předmětu 

 
- Povinně volitelný předmět – není kapacita, nebudou asi žáci (musí být nabízena NJ) 
- Nepovinný předmět – změna uč. plánu, šlo by, momentálně není uč. kapacita 
 
 
Škola se věnuje konverzaci v cizích jazycích v rámci hlavní činnosti školy a v souladu 
s učebním plánem školy, materiálními a ostatními podmínkami danými pro tento typ 
organizace. Debata se vedla mj. také kolem laxního přístupu žáků ke vzdělávání a otázce 
efektivity další výuky navíc. Potřebu konverzace si samozřejmě uvědomuje každý. 
 
Druhou rovinou diskuse byla otázka formy: 

� Povinný předmět: v učebním plánu není  volný prostor. 
� Volitelné předměty – není vhodné, škola musí dle platné legislativy nabízet druhý cizí 

jazyk a je potřeba mít také nabídku volitelných předmětů pro žáky méně nadané a 
také pro předměty, které školu do jisté míry profilují (Ekologie, Regionální 
zeměpis,....). 

� Nepovinný předmět by byl na úkor ostatních předmětů. Škola je vázána rozpočtem a 
limitem zaměstnanců. Aby nedošlo k překročení těchto ukazatelů, musely by být jiné 
předměty omezeny, např. spojením skupin pro výuku cizího jazyka do menšího počtu 
skupin početnějších, popř nabízet méně volitelných předmětů. 

� Změna zřizovací listiny pro provádění hospodářské činnosti školy – ředitel školy zjistí 
podrobnosti k tomuto. 

� Zájmová aktivita rodičů – škola může poskytnout za úplatu vhodné prostory v souladu 
se stávající zřizovací listinou. Nejjednodušší a nejvhodnější forma. 

Členové školské rady z řad učitelů provedou vhodný průzkum zájmu o konverzaci též mezi 
žáky. 


