Zápis z jednání školské rady dne 24. 8. 2017
Přítomni: Ladislav Hájek, Mgr. Jana Frimlová, Irena Vagnerová, Mgr. Klára Kodytková,
Mgr. Zdena Jurčanová, Petra Zářecká, Lenka Vágnerová
Omluveni: Petra Krejsová, Pavel Tátoš
Hosté: Mgr. Kateřina Xaverová
Program: 1) Vyjádření se k návrhu změn ve školním vzdělávacím programu
2) Personální zajištění
3) Ostatní
Průběh jednání:
Školská rada byla sezvána na žádost členů ŠR v návaznosti na předložený návrh nového
vzdělávacího programu platného od 1.9.2017. Školská rada požádala paní ředitelku Xaverovou,
aby podala vysvětlení k změnám oproti původnímu vzdělávacímu programu.
Nejdůležitější dotazy z jednání:
1) P. Zářecká: Zvládnou se děti ve spojených třídách v hlavních předmětech (matematika,
český jazyk) naučit to, co mají?
K. Xaverová: Ano. V případě, že se učivo vyššího ročníku odvíjí od učiva nižšího
ročníku, pak se učivo nespojuje, jsou spojené pouze ročníky v jedné učebně.
Spojení učiva využíváme pouze v případech, kdy to charakter předmětu
dovoluje.
Z. Jurčanová: Jaký je důvod ke změně školního vzdělávacího programu?
K. Xaverová: Inspekce vytkla nesoulad mezi ŠVP a skutečnou výukou. Vznikla tak
nutnost změny, aby došlo k souladu.
Z. Jurčanová: Proč ve výstupech spojených předmětů není výstup pro nižší ročník, je
zde pouze výstup pro vyšší ročník?
K. Xaverová: V poznámce u některých předmětů – zejména výchovného zaměření - je
uvedeno, že výstupy jsou pro nižší ročník zjednodušeny.
Z. Jurčanová: Proč došlo ke změně výuky přírodopisu z ekologického na systémový?
Ekologický přírodopis je úzce provázaný se ŠVP – škola v původním ŠVP
byla zaměřena ekologicky. Doporučuji letos změnu nekonat, připravit ji na
příští školní rok.
Poznámka: takováto změna je zásadní systémová záležitost, jež má podstatný dopad na
způsob organizace výuky a jakákoliv změna se projevuje v horizontu několika let.
K. Xaverová: Výuka ekologického přírodopisu je pro učitele velmi náročná, pokud není
učitel přírodopisec nebo neprošel speciálním školením, těžko takovou výuku
zvládne. V našich podmínkách je málo pravděpodobné, že získáme takto
kvalifikovaného učitele, proto jsme přistoupili k této změně. Ekologická
témata se objevují téměř ve všech předmětech. Situaci znovu proberu
s pedagogickou radou.

2) Personální obsazení v návaznosti na nečekanou situaci s tragickou smrtí paní učitelky I.
Cabalkové, která měla nastoupit na plný úvazek.
Z. Jurčanová: Jaké bude personální zajištění v tomto školním roce?
K. Xaverová: Během prázdnin jsem oslovila sl. Petru Luxovou z Klášterce n. O. O práci
měla zájem. Mohla jsem ji v té době však nabídnout pouze poloviční
úvazek. Sl. Luxová nastupuje do jiného zaměstnání – lépe finančně
ohodnoceného, ve kterém má 3 měsíce zkušební dobu. Po ní se rozhodne,
zda v ní setrvá nebo nastoupí u nás, kde by dostala vyšší úvazek než
v původní nabídce. Dočasně vypomůže p.u. Vlasta Šlezingrová, bude učit
přírodopis a pracovní činnosti, ostatní předměty si podělí současní učitelé.
3) Paní ředitelka informovala školskou radu o stavu projektu přestavby učebny
informatiky, fyziky a chemie. Projekt je hotov, zkontrolován po formální stránce a je v procesu
schvalování. Paní ředitelka chce vstoupit do dalšího projektu, který zajistí vybavení školy novou
technikou.
Od září bude zavedena elektronická evidence známek, tzv elektronická žákovská, souběžně
budou známky zaznamenány v klasické papírové žákovské knížce.
Závěry školské rady:
Školská rada doporučuje dopracovat výstupy pro nižší ročníky v osnovách spojených předmětů,
případně uvedením odlišných požadavků na výstupy v poznámce.
Školská rada se na dopracování dohodla s paní ředitelkou Xaverovou.
Paní ředitelka zašle ŠR doplněné osnovy k opětovnému prostudování.
Školská rada chce být v předstihu informována o všech záležitostech školy.
ŠR se dohodla, že paní ředitelka pověří třídní učitele, aby na třídních schůzkách vysvětlili rodičům
fungování ve spojených třídách a jeho výhody.
ŠR bude informována ohledně postupu v personálních záležitostech a to nejpozději do konce
listopadu 2017

……………………………………..
Klára Kodytková
zapisovatelka v.z.

…………………………………….
Irena Vagnerová
ověřovatelka zápisu

……………………………………
Ladislav Hájek
předseda školské rady

