Zápis z jednání Školské rady ZŠ s RVJ
2019/2020
ze dne 16.6.2020
Přítomni:
Za zřizovatele: Mgr. Hana Kendíková, Ing. František Herc
Za rodiče: Mgr. Kateřina Kubínová, Ing. Jana Krátká
Za pedagogické pracovníky: Marie Štaflová a Mgr. Olga Kretíková
Mgr. Blanka Chýlová – ředitelka školy
Program:
1. Školní vzdělávací program – dodatek přípravná třída
2. Personální obsazení školy
3. Zápis do 1.třídy
4. Hodnocení uplynulého školního roku
5. Nový školní rok
6. Různé
Ad1)
V novém školním roce bude otevřena přípravná třída, zatím je přihlášeno 6 dětí. Třída je
koncipována na kapacitu minimálně 10 dětí – problém s financemi na rok 2020 (nebylo v plánu
rozpočtu). Hrazeno bude z části zřizovatelem a z části z rezerv rozpočtu. Na rok 2021 – 2/3 z rozpočtu
Do ŠVP se bude zapracovávat formou dodatku. Paní ředitelka rozdala návrh členům ŠR
k připomínkám do 30.6.2020. Pro žáky přípravné třídy je možnost chodit do družiny.

Ad2)
Ze školy odchází paní učitelka Kadidlová k 31.7.2020.
Paní ředitelka obdržela otevřený dopis od rodičů žáků 3. třídy, kteří nenastoupili zpět do školy (po
zmírnění opatření proti šíření koronaviru). Povětšinou byl uveden důvod obsazení paní učitelky
Kadidlové jako vyučující pro prezenční výuku (třídní učitelka Kretíková zajišťovala nadále distanční
výuku).
Nastoupí nová paní učitelka Mgr. Eva Veselá do 1.třídy + asistentka pedagoga Jana Vondráčková),
Michaela Fortinová do přípravné třídy a nová paní učitelka Lucie Holanová na anglický jazyk. Dále

paní uklízečka Jana Kratochvílová, paní vychovatelka Veronika Kavecká a paní kuchařka Blanka
Pikousová. V tuto chvíli máme všechna místa obsazená.

Ad 3)
Proběhl zápis do 1. třídy, je přijato 23 dětí (1 místo volné). 10 dětí bylo nespádových, proběhlo
losování volných míst, nakonec dostali možnost všichni.

Ad 4)
Uplynulé pololetí bylo značně poznamenáno vývojem událostí s koronavirovou pandemií a zavřením
škol od poloviny března 2020. Probíhala distanční výuka v režii třídních učitelů. Kromě řešení
technických záležitostí k zajištění výuky bylo zřejmé, že děti výrazně pokročily v technických
dovednostech a komunikaci s využitím počítačových technologií (e-maily, telekonference, sdílené
dokumenty) a samostatnosti. Dále se v mnoha případech nalezla efektivní forma kontroly ze strany
vyučujících. Tyto nově nabité zkušenosti by bylo možné dále při výuce využívat. Učitelé měli
k dispozici vyhovující počítačové vybavení doma, bude počítáno s přidělením služebních telefonů
(přidat do rozpočtu).
V dalším školním roce bude nutno sjednotit vědomosti žáků v rámci výuky dalšího ročníku.

Ad 5)
Bude realizována ŠVP pro celou školu v říjnu.
Zrušen projekt Edison kvůli koronaviru a kvůli potřebě dohnat učivo. Místo toho se bude hledat jiná
forma kratšího projektu na zlepšení komunikace v anglickém jazyce.

Ad 6)
Proběhlo hodnocení zpětné vazby na školu - externě a anonymně. Hodnocena škola i jednotliví
vyučující. Financováno ze spolku rodičů. Rozhodování, jak často dělat průzkum? , kdo by finančně
hradil (část zřizovatel s využitím dat?), zjednodušení formy – více user friendly pro rodiče?
Úterý 23.6.2020 akce pro děti i rodiče, ukončení studia žáků 5. třídy
30. 6. 2020 ukončení školního roku - všechny děti mohou po třídách pohromadě do školy – rozdání
vysvědčení, závěrečné focení po třídách.

Zapsala: Jana Krátká

