
ZÁPIS 
z on-line jednání školské komise dne 25.1.2021 

 

Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Tomáš Jelínek, Michael 
Londesborough, Radka Plíhalová. 

Omluveni: Martin Ryneš, Marie Dvořáková, 

Za RM přítomen: Mgr. Jaroslav Kubečka 

Přizváni: Mgr. Olga Janoušková (ředitelka ZŠZB) 

Tajemník komise: Jana Burešová 

 

Program: 

1. Uvítání a seznámení s programem 
2. Prezentace: Vize ZŠZB 
3. Různé 
4. Závěr 

 
 
ad 1)  
Předsedkyně komise pí. Sýkorová přivítala všechny přítomné, seznámila je s programem jednání a předala 
slovo ředitelce ZŠZB. 
 
ad 2)  
Ředitelka ZŠ Zdenky Braunerové představila vizi školy, která vyšla v lednovém čísle časopisu Odraz a její 
prezentace přešla plynule k diskuzi – okruhy: 

• Kdo se na tvorbě vize spolupodílel 

• Jak se vize vytvářela 

• Co je specifické na vizi právě pro ZŠZB 

• Konkrétní kroky, které povedou k naplnění vize 

• Motivace pedagogů ke změně přístupu 
 

ad 3)   
V bodu „Různé“ se probrala následující témata: 

a) Možnosti podpory a motivace 

Člen komise p. Londesborough zmínil několik možností: 

• Možnost vlastního zapojení a obohacení výuky chemie na ZŠZB cca 1x měsíčně (přístupná forma 
https://www.youtube.com/watch?v=rupa4eM-1Rc&feature=youtu.be, 
https://www.audiolibrix.com/cs/Podcast/Episode/282759/36-rostislav-konopa-zakladem-vzdelavani-
je-zvedavost) 

• Motivování formou soutěží a hodnotných cen 

• Možnosti sbírky / darů 

• Projekt IKAP II na podporu odbornosti a kompetencí pedagogických pracovníků (https://ikap.kr-
stredocesky.cz/) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rupa4eM-1Rc&feature=youtu.be
https://ikap.kr-stredocesky.cz/
https://ikap.kr-stredocesky.cz/


b) Výzva: cestovatelské deníky „My z Roztok a ze Žalova“. 
Radní přes školství p. Drdová informovala přítomné o zpracování zvukové verze knížky, která je dostupná na 
youtube (https://www.youtube.com/watch?v=huM2pB4eZTE&t=75s) a je s ní možno dobře pracovat při 
distanční výuce (desková hra, kvízy, otázky, osobnosti). Při tvorbě deníků lze využít i omalovánky Roztoky, které 
jsou k dispozici v podatelně MÚ. 
 
ad 4) 

V závěru jednání vyzvala předsedkyně komise jednotlivé zúčastněné k odpovědi na otázku: „Co jim 
dnešní doba přinesla pozitivního?“. 
 
 

Příští schůzka komise byla domluvena na 15.2.2021 od 19:00 hodin, forma setkání bude upřesněna dle aktuální 
situace (osobní vs. on-line). Na další jednání budou přizváni zakladatelé ZŠ Sedmihlásek k prezentaci svého 
projektu. 

 

 

Zapisovatel: Burešová 
Ověřovatel: Sýkorová, Drdová 

https://www.youtube.com/watch?v=huM2pB4eZTE&t=75s

