Zápis z 3. jednání školské rady
9. listopadu 2017
Přítomni: Androniková Helena, Benda Aleš, Hnátová Jaroslava, Janauer Viktor, Kocianová
Barbora, Kolesová Hana, Rážová Ivana, Vrtišková Kateřina
Omluveni: Konopík Medard
Návrh programu navržený předsedkyní ŠKOLSKÉ RADY (dále jen ŠR):
a. Výroční zpráva
b. Anglický jazyk
c. Matematika Hejného
d. Ostatní a diskuse
Závěr: odsouhlaseno (8 pro/0 proti/1 zdržel se (V. Janauer))
a. Výroční zpráva
Připomínky ŠR k VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
 Opravit pravopisné a formální chyby v textu
 Bod C
o obsahové připomínky: sjednotit plná jména a tituly pedagogických pracovníků
o personální rozpis: na 1. stupni se nevyučuje plně aprobovaně (doporučení
úpravy textu na: „na prvním stupni se vyučuje plně aprobovaně v osmi z deseti
tříd“).
o VKO: dopsat do aprobovaných předmětů ve VZ
o DVVP
škrtnout Kurz pro učitele HV
proč je 2x Zástupce ředitele ve víru změn
dopsat studium koordinátora ŠVP- Hnátová J.
 Bod E – testování: 5. ročník – dopsat shrnutí/závěr (stručně); 8. ročník – je nějaké
vyhodnocení?
 Bod F – údaje o prevenci
o druhá odrážka nahradit slovo dotazník (konzultací apod.)
o seznam kroužků: přeformulovat nadpis – ŠR doporučuje: „V rámci doplňkové
primární prevence probíhaly ve škole následující aktivity“
 Bod H – nevyvážený obsah z pohledu stupňů školy, tříd, typů akcí, formy
o Doporučení ŠR
- sjednocení formy a délky textu
- výčet všech akcí do tabulky (strukturovat)
- jednotný formát fotek
- v bodě Prezentace aktivit školy doplnit existenci konzultačních hodin i na
2. stupni a dopsat prezentaci školy i v obecním časopise, obecní vitríně
- výsledky soutěže – vymazat reprezentace ČR v krasobruslení a vymazat
nekonkrétní poslední 2 odstavce
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 Bod I – inspekce – prosba o stručné doplnění (datum a název inspekční zprávy),
informace o možnosti k nahlédnutí v ředitelně
 Bod K – zapojení školy do projektů – přesunout z bodu H všechny projekty do bodu
K, doplnit informace o Ekoškole (logo Ekoškoly dát i na web)
Závěr: Schvalování výroční zprávy
Formulace: Školská rada schvaluje předloženou výroční zprávu za školní rok 2016/2017.
Hlasování: neodsouhlaseno (0 pro, 8 proti, 0 zdržel se)
Školská rada neschvaluje předloženou výroční zprávu a doporučuje zapracovat
připomínky uvedené v příloze.
b. Anglický jazyk
Doporučení ŠR:
 Rozšíření výuky angličtiny na obou stupních o hodiny s rodilým mluvčím. Oslovení
rodilého mluvčího – např. p. Pentel (kontakt dodá H. Kolesová)
 Posílení hodinové dotace Aj na 1. i 2. stupni na počet 3-4 hodiny týdně od třetí třídy.
 Dělení tříd na menší skupiny
Závěr: Školská rada doporučuje zamyslet se nad uvedenými body a podniknout výše
zmíněné kroky ke zlepšení jazykového vzdělávání na ZŠ
Hlasování: odsouhlaseno (8 pro/ 0 proti/0 zdržuje se)
c. Hejného matematika
 H. Kolesová informuje ŠR o zájmu rodičů zachovat ve třídách, kde se již vyučuje
matematika metodou prof. Hejného, její návaznost i v dalších ročnících na 1. stupni.
Dále o zájmu rodičů na otevírání vždy jedné první třídy s Hejného matematikou a
jedné třídy s klasikou matematikou.
 Diskuse
Závěr: Doporučení vedení školy zachovat kontinuitu
Hejného ve třídách na 1. stupni ZŠ
Hlasování: odsouhlaseno (8 pro/ 0 proti/0 zdržuje se)

ve

výuce

matematiky

d. Ostatní a diskuze
 K. Vrtišková poukazuje na letošní omezení činnosti 9. třídy směrem k pořádání akcí
pro 1. třídu, připomíná smysluplnost takových akcí pro oba ročníky
Závěr: Doporučení vedení školy zachování a posílení patronátu 9. ročníků nad ročníky
prvními
Hlasování: odsouhlaseno (8 pro/ 0 proti / 0 zdržuje se)
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 J. Hnátová informuje ostatní členy ŠR o připravovaných akcích na 2. stupni –
projektový den Mikulášiáda a absolventské práce 9. třídy
 Výstupy školské rady směrem k veřejnosti – diskuse. V. Janauer nespokojen
s prezentací školské rady v obecním časopise.
Závěr: ŠR se domluvila, že pokud bude kterýkoli z jejích členů veřejně prezentovat
informace o ŠR či k veřejnosti za ŠR vystupovat, budou předem všichni členové o takovém
činu informováni
Hlasování: odsouhlaseno (8 pro/0 proti/ 0 zdrželo se)
Termín příští školní rady dle potřeby
Skončeno: ve 20:45h.
Zapsala: J. Hnátová, doplněno H. Kolesová, upraveno K. Vrtišková
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