
Zápis ze zasedání 
školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov 

ze dne 19. října 2022, 
konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rousínov 

 
Přítomni:  členové školské rady: Vladimír Ambrozek, Mgr. Petra Hrachovinová,  

Mgr. Naďa Kabelková, Mgr. Martina Kraisová, Ing. Eliška Škrobová  
Mgr. Jiří Kyjovský – ředitel školy 
Pedagogové 1. stupně: Mgr. Marie Hýzlová, Mgr. Daniela Juřičková,  
Mgr. Lenka Kalová, Mgr. Michaela Kyjovská 

Omluvena: Mgr. Simona Grycová 
 
Zapisovatel:  Ing. Eliška Škrobová 
 
Program:  

1. Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2021/2022 
2. Informace o zkušenostech se slovním hodnocením výsledků vzdělávání na I. stupni  

 
1. Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2021/2022 
 
Ředitel školy předložil s předstihem členům školské rady výroční zprávu školy za školní rok 
2021/2022. Během jednání byly zodpovězeny ředitelem školy dotazy členů školské rady 
k některým pasážím zprávy.  
Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2021/2022. 
 
2. Informace o zkušenostech se slovním hodnocením vzdělávání na I. stupni  
 
Na jednání školské rady byly pozvány všechny učitelky I. stupně ZŠ (1. a 2. třída), které mají 
praktické zkušenosti se slovním hodnocením výsledků vzdělávání nebo prošly proškolením,  
popř. absolvováním akreditovaných seminářů. Přítomné pedagožky byly členy školské rady 
tázány na dosavadní zkušenosti se zavedením slovního hodnocení od minulého školního roku  
až po současnost. Shodně (jednoznačně) uvedly, že slovní hodnocení má většinou kladné 
ohlasy z řad rodičů i žáků. 
Rodiče jsou seznámeni se systémem hodnocení již při zápisu do první třídy. Dále potřebné 
informace o směrování školy a zavedení slovního hodnocení na I. stupni ZŠ jsou stručně 
uvedeny ve školním řádu zveřejněném na webových stránkách školy v sekci „Dokumenty 
školy“. Během školního roku probíhá komunikace mezi rodiči a pedagogy nejenom na třídních 
schůzkách, konzultačních dnech, ale je možnost se s pedagogem domluvit a případná 
nedorozumění nebo nepochopení hodnocení řešit individuálně.  
Členové ŠR konstatují, že na základě informací, které získali od rodičů žáků, od vedení školy a 
z dokumentu MŠMT „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“, a po seznámení se 
zkušenostmi z praxe pedagogů, jsou pro zachování zavedeného způsobu slovního hodnocení 
výsledků vzdělávání v prvním a druhém ročníku školní docházky.  
 
Školská rada doporučuje řediteli ZŠ rozšířit informování rodičů o zavedeném systému 
hodnocení výsledků vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ na webových stránkách školy v sekci 
„Dokumenty školy“, například s názvem Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání v I. a II. 
ročníku.  
 

Naďa Kabelková v.r. 
předsedkyně školské rady 


