Zápis č. 2 z jednání školské rady při Základní škole Zruč nad Sázavou

Členové školské rady:
Za zřizovatele:

Mgr. Kristýna Jirkovská
Mgr. Martina Fialová

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Roman Starý

Za zákonné zástupce:

Štěpánka Richterová (omluvena)
Mgr. Jindřich Pustka

Hosté:

Mgr. Bc. Ivana Stará
Mgr. Jana Pokorná (dostavila se v průběhu jednání)

Program a průběh jednání ŠR:
Jednání školské rady se konalo v ředitelně ZŠ Zruč nad Sázavou. Paní ředitelka ZŠ přivítala
přítomné členy ŠR, zároveň omluvila na jednání předsedkyni paní Štěpánku Richterovou a
zahájila jednání.
Prvním bodem byly personální změny týkající se nového školního roku 2022/2023. Dochází
ke změně na pozici zástupkyně ředitelky školy, kdy po Mgr. Lucii Hemer nově bude tuto
funkci zastávat Mgr. Jana Pokorná. Další změny souvisí s odchodem na mateřskou
dovolenou, dojde k posílení výuky na prvním stupni a tandemové výuky, která se osvědčila.
V důsledku vzrůstajícího počtu žáků se sociálními potřebami byla stanovena pozice vedoucí
asistenta pedagoga.
Členové ŠR byly seznámeni s aktuálním počtem žáků z Ukrajiny - 38 dětí, z toho 11 dětí je
umístěno v přípravné třídě (děti jsou různého věku).
V novém školním roce 2022/2023 by mělo přípravnou třídu navštěvovat 5 českých dětí a 6
ukrajinských (umístění odpovídá dle věku narození dětí). Zároveň budou otevřeny tři první
třídy, v každé bude 23 dětí. Je evidován nárůst dětí s podpůrnými opatřeními. Základní škola
bude mít v novém školním roce 19 tříd + 1 přípravná třída. Vzhledem k evidenci nárůstu dětí
s podpůrnými opatřeními bude v 16 třídách od 1. 9. 2022 asistent pedagoga.
Mgr. Nulíček podal členům ŠR informace ohledně ŠVP NOVÁ INFORMATIKA. Cílem tohoto
výukového programu je zavést do hodin informatiky více robotiky, kódování, animace 1

zaměřit se na různé funkce v rámci mobilních telefonů a iPadů. Škola má 3 roky na zavedení
tohoto ŠVP, výuka je koncipována již od prvního stupně, kdy od 4. třídy nová informatika
začíná. MŠMT poskytlo škole jednorázový finanční příspěvek ve výši 400.000 Kč (vychází
z počtu žáků) a z těchto účelových finančních prostředků se podařilo dovybavit robotiku,
pořídit sondy do fyziky, 3D tiskárnu, nové PC a iPady. Stále více se projevuje sociální
znevýhodnění mezi žáky tzv. „digitální propast“ a umožňuje těmto dětem v rámci projektu
srovnání s ostatními.

Mgr. Starý informoval přítomné členy ŠR o přípravě nových webových stránek školy, které by
měly být jednodušší a přehlednější pro uživatele. Zveřejněny budou se začátkem nového
školního roku.
Paní ředitelka dále informovala o probíhající podpoře vzdělávání pedagogů, která je
realizována i v rámci projektu Eduzměna (na Kutnohorsku již druhý školní rok). Návaznost na
to, co již probíhá:
1.
2.
3.
4.

Tandemy ve výuce - letos jako podpůrné opatření, které se osvědčilo, pozitivní vazby
Sdílení zkušeností pedagogů - plány osobního rozvoje pedagogů
Kritické myšlení pedagogů - základní kurz v trvání 24 hodin
Mentoring - od roku 2015, nyní v rámci projektu Eduzměna

Projekt Eduzměna také podporuje projekty dětí, které si s podporou svých pedagogů vytváří
samy. Za ZŠ Zruč nad Sázavou se zúčastnily dvě sedmé třídy.
Současně a stále působí v rámci celého území Kutnohorska i samostatný projekt „Týmy
duševního zdraví“. Zde je jednoznačně znát tíha uplynulého období (covid, válka na
Ukrajině), kdy tým pracovníků je velmi pracovně vytížený a výrazně zapojen do školního dění
obecně.
Před začátkem nového školního roku je plánována změna školního řádu. Důvodem je
zapracování hodnocení ukrajinských žáků a žáků v domácím vzdělávání. Členové ŠR se
dohodli na operativním schválení tohoto dokumentu. Pokračovala zajímavá diskuse ohledně
tzv. „domškoláctví“. Doporučen odkaz na paní Soňu Kratochvílovou „Učit a neučit“.
Mgr. Fialová podala informace ohledně uvažované revize volebního řádu. Navrhla možnost
úpravy hlasování oprávněných voličů elektronicky. Příkladem uveden kraj Vysočina. Po
diskusi bylo domluveno, že vedení ZŠ a IT pracovník ZŠ zjistí reálné existující možnosti v rámci
současného školního elektronického systému, který má škola zaveden.
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Mgr. Jirkovská předložila upravený dokument jednacího řádu ŠR (příloha č. 1 tohoto zápisu),
se kterým se členové ŠR mohli seznámit před jednáním. Po krátkém projednání byl tento
jednací řád jednohlasně přítomnými členy ŠR schválen - stanoven.
Na dotaz Mgr. Fialové bylo domluveno, že před jednáním ŠR budou členům zaslány
dokumenty k prostudování paní ředitelkou s předstihem, bude-li vyžadováno jejich
projednání a schválení.
Dotaz Mgr. Fialové na nerealizaci technického kroužku ve stávajícím školním roce bylo
odpovězeno, že jediným důvodem byl nezájem ze strany žáků. Tento nezájem má
pravděpodobně své opodstatnění v covidu. Toto období nahrálo tomu, že byl kroužek
utlumen a zájem dětí polevil. Ze strany školy zájem byl a nabídka kroužku žáci dostali.

V průběhu jednání byla členům ŠR osobně představena nová zástupkyně ředitelky školy Mgr.
Jana Pokorná, která se zúčastnila jednání ŠR jako host.
Další dotazy ani podněty od členů ŠR nebyly vzneseny. Jednání ŠR bylo skončeno v 18:45
hodin.
Ve Zruči nad Sázavou dne 13. 06. 2022

Zápis vyhotovila: Kristýna Jirkovská
Zápis ověřil: Roman Starý
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