Zápis ze zasedání školské rady, konané dne 10. 5. 2021
Přítomni:
Zástupci rodičů:

Romana Petráňová
Kateřina Kusá

Zástupci zřizovatele: Ing. Jiří Lála
Ing. Ondřej Chrást
Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Martina Charvátová
Mgr. Věra Kejvalová
Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová.
Úvod:
●
●

zasedání zahájila v souladu s jednacím řádem předsedkyně školské rady p. Romana
Petráňová
seznámení s programem zasedání

Program jednání:
1) Info k návratu dětí do škol – střídavá online/prezenční výuka
2) Testování – info k průběhu, reakce rodičů, úvaha o jiném druhu testů
3) Informace k zápisu dětí do 1. tříd
4) Aktuální stav učitelů/asistentů
5) Aktuální vývoj půdní vestavby, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
6) Aktuální info k rekonstrukci MŠ

1)

Info k návratu dětí do škol – střídavá online/prezenční výuka
• Od 12. 4. nastoupil 1. stupeň - rotační výuka
• Od 3. 5. přidán 2. stupeň – rotační výuka
• Rotační výuka úplně nevyhovuje
• Rozdíl v přístupu dětí 1. a 2. stupně
• Nastavení distanční výuky:
➢ Neodpovídá zcela doporučení MŠMT/ČŠI (více online hodin)
➢ Spokojenost rodičů/žáků/pedagogů (dotazníky)
➢ Kladné hodnocení při inspekci
➢ Nezapojených žáků: cca 6
➢ Nyní již problematická motivace zvl. žáků 2. st. při online hodinách či při
plnění distančních úkolů

➢ Závěry z jednání pedagogů (metodická sdružení/předmětové komise) –
probráno všechno základní učivo, bude nutno procvičit a prověřit
➢ Dotaz, jak učitelé zvládali distanční výuku – každý učitel obdržel
notebook. Výuka probíhá přes MS TEAMS. Online výuka je náročnější
než prezenční. K dispozici je školní psycholožka (pro žáky i učitele).
2)

Testování – info k průběhu, reakce rodičů, úvaha o jiném druhu testů
• Škola zapojena do pilotáže (1. a 2. třídy)
• Nyní již 2. typ testů, testů máme dostatek
• Netestuje se cca 15 dětí týdně (nepřejí si rodiče)
• U dětí bez problémů, větší obtíže způsobují roušky
• Uvažuje se o PCR testech (čeká se na Věstník)

3)

Informace k zápisu dětí do 1. tříd
• Přijaty všechny spádové a „šestkové“ děti se sourozencem, budou
pravděpodobně přijaty i některé děti „šestkové“ bez sourozence
• Většinově zápis proběhl prezenčně, méně přes datové schránky
• Rádi bychom uskutečnili schůzky s rodiči budoucích 1. tříd

4)

Aktuální stav učitelů/asistentů
• Aktuálně probíhají jednání (1 učitel na 1. stupeň, zástup za nemocnou p. učit. na
2. st., zástup za těhotnou učit. 2. st. již zajištěn, zástup za další těhotnou – od
října 2021)
• Asistentů je dostatek

5)

Aktuální vývoj půdní vestavby, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
• Pravděpodobné zahájení od 1. 7. 2021, dokončení 31. 8. 2022
• Již připravována opatření za provozu (od 21. 6.)
• předpoklad otevření čtyř 1. tříd, případně přípravné třídy
• Školní kuchyň + jídelna až červen 2022 - srpen 2022
• Jednání se SNEO jsou konstruktivní

6)

Aktuální info k rekonstrukci MŠ
• Pravděpodobné zahájení od 1. 7. 2021, dokončení 31. 8. 2022
• Již avizováno uzavření MŠ od 21. 6. (vystěhovává se vše)

Návrh na další setkání školské rady: 30. 8. 2021
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.

Zapsala: Mgr. Věra Kejvalová

