
 
 

Hodnocení ankety a odpovědi na Vaše připomínky 
 

Vážení rodiče, 

děkuji všem, kteří odpověděli na anketní otázky a případně napsali i nějakou připomínku. 

Hodnocení, které jste nám vystavili, bylo hodně pozitivní. Pokud budete mít jakoukoliv 

připomínku, napište mail, případně se stavte, budu se tím zabývat. 

Odpovědi na Vaše připomínky: 

Připomínka: Nevyhovují mi elektronické žákovské knížky. 

Jak jsem již dříve zmiňoval, pokud někomu elektronické žákovské knížky nevyhovují, může si 

pořídit sešitek a třídní učitel, případně sám žák si může do něj psát všechny poznámky, učitel 

může zapsat i známku. Nejde o žádnou duplicitu, která by se u papírových třídních knih 

nevyskytovala, rovněž musel pedagog vše psát dvakrát. Papírové žákovské knížky již vydávat 

nebudeme.  

Připomínka: Elektronické přihlášky jsou příliš komplikované. 

Samozřejmě bych si dovedl představit jednodušší přihlášku. Přihláška je celostátní a nemohu 

do ní zasahovat. Stačí, když vyplníte povinné údaje pro školní matriku, ostatní údaje 

vyplňovat nemusíte. Jen mohu podotknout, že systém iZUŠ v současnosti využívá 140 

základních uměleckých škol, včetně této elektronické přihlášky. Výhodou je, že se přihláška 

vyplňuje pouze jednou. (V minulosti se přihlášky vyplňovaly každý rok.) A pokud se tím někdo 

nemá chuť zabývat, tak samozřejmě může přijít do školy a my s ním přihlášku rádi vyplníme. 

Nám systém iZUŠ velmi pomáhá ve všech činnostech souvisejících se školní agendou, tak 

děkuji Vám rodičům, že nám vyplněním online přihlášky usnadníte práci při zavádění nových 

žáků. 

Připomínka: Rodiče přijdou na akci školy a nemají si kam sednout, hlavně v lázních, případně 

nevidí své dítě.  



 
 

Jak víte, tak nemáme žádné lístky či místenky pro naše akce. Vydávání vstupenek by nám 

zkomplikovalo organizaci. Nejhorší v tomto ohledu dle mého názoru jsou akce na kolonádě. 

V minulém roce jsem svolil s konáním vánočního koncertu. Ostatní akce jsme přesunuli do 

společenského sálu na Hýlově případně do kina. V letošním roce na kolonádu žádnou akci 

neplánujeme, takže myslím, že se situace zlepší. Snažíme se působit na město Klimkovice, 

aby renovovalo prostor kina, neboť ten se mi zdá pro naše akce nejlepší. Zatím nám 

nevyhovuje hloubka jeviště a zázemí pro účinkující rovněž neodpovídá dnešní době. 

Připomínka: Nelíbí se mi, že před tanečním vystoupením musí být děti s velkým předstihem. 

Myslím, že není zajištěno „hlídání dětí“. Nelíbí se mi dodržování času výuky v tanečním oboru. 

Děti musí být s velkým předstihem ve výuce a nikdy nekončily včas. Myslím, že nebylo ideální 

rozdělení dětí ve výuce 2., 1., a PTV. 

Mohu Vás ujistit, že pedagogický dohled nad dětmi je zajištěn dle vyhlášky č 71/2005 Sb. a 

plně za ně v době školní akce zodpovídáme. Děti musí být před vystoupením s velkým 

předstihem z důvodu zkoušení daných vystoupení. Paní učitelka chce, aby vystoupení 

dopadlo co nejlépe, aby si žáci připomněli kroky, choreografie, hudbu, neboť nezkoušejí 

každý den jako profesionálové. Důležité je zvyknout si na nový prostor (hlavně při tanečním 

koncertu v lázních). Pak je i důležitá samotná příprava (líčení, oblékání do kostýmů, česání 

apod.) Budu na paní učitelku apelovat, aby tuto připomínku brala na vědomí a čas, který děti 

stráví před vystoupením, pokud možno minimalizovala. Stejně předám i připomínku ohledně 

dodržování času výuky. Před výukou mají být děti 10 minut předem z důvodu pohodlného 

převleku do tanečního úboru a po skončení výuky se musí děti opět převléci. Rozdělení 

skupin je plně v kompetenci paní učitelky. Musí se brát v potaz počet dětí v ročníku. Pokud se 

skupina nenaplní tak musí být spojena, nicméně při výuce je rozdělení bráno v potaz a na 

starší děti jsou kladeny větší nároky. 

Připomínka: Slyšela jsem od několika dětí, že pedagog je na děti občas nepříjemný a někdy na 

ně křičí. 

Tuto připomínku jsem předal všem pedagogům. Z vlastní zkušenosti vím, že hlavně 

v kolektivní výuce (souborová hra, hudební nauka, taneční obor, literárně-dramatický obor) 



 
 

je v odpoledních hodinách udržet pozornost skupiny někdy velmi náročné a hlas je potřeba 

zvýšit, aby děti zpozorněly. Pedagogové chtějí, aby se děti co nejvíce naučily, a využívají 

k zvýšení pozornosti všechny možné dostupné prostředky. 

Připomínka: Velmi bych ocenila kdyby PHV byla pro prvňáčky v takovou hodinu, aby je do ZUŠ 

byli schopni dovést i pracující rodiče, případně zajistit osobu (zaměstnance ZUŠ nebo družiny), 

který by děti dovedl a zpět odvedl. 

Vhodná doba pro PHV je oříškem. Vycházíme z toho, že po obědě jsou děti ještě čilé 

a schopné absolvovat s radostí další výuku. Pokud bychom chtěli vyjít vstříc pracujícím 

rodičům, tak by mohla výuka začít tak nejdříve v 16 hodin, což si myslíme, že je pro malé děti 

pozdě. Škola bohužel nemá možnost zajistit svými zaměstnanci příchod a odchod dětí 

z družiny z organizačních a technických důvodů. Jsem velice rád, že se každý rok nějaké 

řešení najde a rodiče si navzájem domluví případný doprovod.  

Pokusil jsem se Vašim připomínkám dát vhled vedení školy. Cením si jakýchkoliv připomínek, 

a pokud to bude v mých silách, vyjdu Vám vstříc. Někdy jsou mé možnosti ovšem omezené. 

Děkuji rovněž za všechny pochvalné připomínky, vždy nám přidají chuť do další práce 

a přispívají k novým nápadům, neboť naším cílem je co nejvíce naplňovat i Vaše představy 

a otevřít dětem bránu k umění i dalším měkkým dovednostem. 

MgA. Pavel Béreš, 

ředitel školy 
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