Zápis z jednání školské rady
Konané dne: 15. 6. 2020
Přítomní: p. Dufková, p. Veverka, p. Košťál,
p. Hlavatá, p. Hejzlar, p. Polončeková,
p. Jiránková, p. Kabelová
Omluveni: p. Andres
Hosté: p. ředitelka Beranová
Program
jednání
Schválen
členy ŠR
Školní řád
Klasifikační
řád

Sankční řád

Distanční
výuka

1. Projednání a schválení
- Školní řád
Hlasování pro 7, zdržel se 1
- příloha č. 1 – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání /Klasifikační řád/, Metodická
pomůcka pro hodnocení výsledků vzdělávání
Hlasování pro 7, zdržel se 1
- příloha č. 2- Sankční řád
Hlasování pro 7, zdržel 1
Diskuze:
p. Košťál- Školní řád je zbytečně konkretizován, viz str. 3, domácí příprava žáků, str. 4, denní
kontrola EŽK zákonnými zástupci je problematická, str. 5 - povinnosti žáků jsou též zbytečně
vypisovány
p. ředitelka vysvětlila- v současné době je nutné, aby školní řád obsahoval konkrétní povinnosti a
sankce pro žáky z důvodu možnosti se na ně odkazovat / problémoví žáci/
p. Košťál- zda bude elektronická ŽK zavedena od nového školního roku
p. ředitelka- EŽK zavádíme v příštím školním roce od 5. roč., žáci si sami povedou současně
papírovou ŽK, rodiče uvidí v EŽK docházku, známky, zadané DÚ, poznámky např. nevypracoval DÚ,
nevhodné chování…
2. Průběh distanční výuky
P. ředitelka- uzavření škol nás zastihlo nepřipravené ohledně:
- materiálového vybavení / pomalý internet ve škole/
- malých zkušeností s online výukou
- špatných technických možností v některých rodinách
Pedagogové se přesto snažili navázat kontakty se všemi žáky, některým rodinám škola pomohla
zapůjčením počítačů.
Pedagogové využívali v online výuce v této době dostupné aplikace Zoom, Škola v pyžamu, Skype,
Meet.jit.si apod.
Vedení školy připravuje plán opatření pro krizové situace:
- Zakoupení programu Office 365
- Školení pro pedagogy v aplikacích Teams, Moodle
- Příprava výukových materiálu v programu Moodle pro jednotlivé ročníky
- Server Moodle jako cloudové úložiště vyučovacích hodin a testů
- Online konzultace pro žáky, online nahrávky při výuce cizích jazyků, využívání odkazů
P. ředitelka informovala o doporučení MŠMT týkající se klasifikace žáků ve 2. pololetí – stěžejní
jsou známky do 10. 3., dále pedagogové přihlédnou k domácí přípravě žáků během distanční výuky
Diskuze:
p. Košťál
- někteří pedagogové nepoužívali pracovní email
- s ohledem na GDPR je nutné využívat u více adresátů skryté kopie
- v přístupu pedagogů v distanční výuce byly velké rozdíly /někteří pedagogové málo komunikovali
se žáky, naopak jiní se snažili zapojit do online výuky co největší počet žáků/
- velikost zasílaných příloh zasílané emailem musí být menší

Zápis do 1.
tříd

Materiální
vybavení
školy,
šablony,
opravy,
úklid,
výmalba

3. Zápis do 1. tříd
p. ředitelka – k zápisu přišlo 36 žáků, 18 žáků po odkladu, současně zapsaných je 42 žáků, 12 žáků
žádá o odklad školní docházky
34 žáků je spádových, 8 žáků z okolních obcí
Zřízeny budou dvě první třídy
4. Materiální vybavení školy, investice, projekty, rekonstrukce
p. ředitelka
- nakoupili jsme 6 nových vizualizérů, 2 jsme získali sponzorsky/ využíváno při distanční výuce/
- instalace nových dveří, nové lavice
- výmalba třídy, úprava sborovny na speciálních třídách
- úklid půdy, přístavby, příprava na rekonstrukci
- šablony II. do prosince 2020- financování- badatelský kroužek, celoškolní projekt- výjezdy tříd,
školní asistent, doučování, získání 20 notebooku pro výuku
- šablony III. podání žádosti, školní asistent, doučování, projektové dny
Informace podala p. místostarostka Jiránková
Do školství jde v letošním roce cca 7,3 mil Kč. Projekty a investice- tabulka, p. místostarostka.
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5. Diskuze
p. Dufková- jaké budou personální změny od nového školního roku
p. ředitelka- z 1. st. p. na vlastní žádost odchází jedna p. učitelka, do důchodu odchází tři p. učitelky
- čtyři noví pedagogové, aprobace- matematika, fyzika, anglický jazyk, 1. stupeň- 5. ročník
p. Polončeková- rada města schválila nový Volební řád ŠR, volby proběhnou na podzim 2020
Příští jednání školské rady se uskuteční v září 2020
Zapsala: J. Polončeková

