
Školský ombudsman 

  
1 

 
  

         V Praze dne 9. 11. 2017  

 

 

Zpráva o návštěvě ZŠ a MŠ Hrubá Skála dne 2. listopadu 2017   

 

Program:  

1. Setkání s ředitelem školy  

2. Prohlídka školy  

3. Beseda se žáky  

4. Beseda s pedagogy  

 

Návštěvu jsem si vyžádal u ředitele školy Mgr. Jiřího Koutského. Chtěl jsem se seznámit s chodem 

školy v malé obci, s klady a zápory jejího provozu.  

1. V úvodním rozhovoru s panem ředitelem jsme prodiskutovali celkové klima ve škole, dále její chod 

a rozdělení práce mezi zaměstnance. Zajímaly mě interpersonální vztahy, vztahy a komunikace 

s rodiči a v neposlední řadě též vztahy se zřizovatelem. Mgr. Koutský hodnotí tuto oblast jako velmi 

dobrou, možno říci i výbornou. Jisté problémy však naznačil v komunikaci se zřizovatelem, a to 

především v oblasti financování.   

2. Vybavení a estetický vzhled vnitřních prostor celé školy hodnotím velmi kladně. Žáci mají 

k dispozici PC, vyučovací pomůcky jsou moderní, žáci se svými pracemi podílejí na výzdobě tříd i 

chodeb. Vynikající úroveň má školní hřiště. Bohužel venkovní vzhled školy nepůsobí příliš přitažlivě. 

Jako nedostačující se však jeví poměrně stísněné prostory pro šatnu MŠ, pro učitelky by bylo vhodné 

zřídit sborovnu, nebo jinou pro pracovní účely vymezenou místnost.  

3. Beseda se žáky trvala asi 60 minut.  Hovořili jsme během ní o práci školského ombudsmana, o niž 

se děti živě zajímaly. Probrali jsme i téma šikany. Zde žáci diskutovali velmi otevřeně, uváděli různé 

příklady a způsoby, jakými by na ni bylo správné reagovat. Dále rovněž hodnotili svou školu, o 

učitelkách i řediteli se vyjádřili velmi pozitivně. O nadstandardních vztazích mezi žáky a pedagogy, 

vstřícné a přátelské atmosféře na škole svědčí výrok jednoho z chlapců: „Je to tu boží, chtěl bych tu 

být pořád. “     

4. Při rozhovoru s pedagogy jsem se zajímal o mikroklima ve třídách, spolupráci s rodiči a vzájemné 

vztahy mezi zaměstnanci. Ve škole jsou v rámci inkluze zařazeni dva žáci, působí zde i asistent 

pedagoga. Podle vyjádření učitelek nejsou v této oblasti problémy, oba žáky se podařilo dobře zařadit 

do kolektivu. Rovněž komunikaci s rodiči a nastavení spolupráce s nimi hodnotili všichni zúčastnění 

jako velmi dobré. Vztahy mezi zaměstnanci jsou vnímány jako bezkonfliktní, empatické. Je to zřejmě 

dáno i tím, že se jedná o malou školu, a jistě i osobností ředitele.  
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Závěr:  

ZŠ a MŠ Hrubá Skála je škola rodinného typu. Mgr. Koutskému se podařilo vytvořit ze zaměstnanců 

dobrý pracovní tým, vztahy jsou bezproblémové a atmosféra na škole přátelská. Toto příznivě 

ovlivňuje i žáky a jejich vztah ke vzdělávání.   

Doporučuji v tomto trendu pokračovat a pokusit se najít u zřizovatele pochopení pro realizaci již 

připravených projektů na rozšíření prostor školy a jejich smysluplné využití.  

 

         PaedDr. Ladislav Hrzal 

         školský ombudsman 


