Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 26. 1. 2022 od 17. 00 hodin
Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Alena Elhenická
Mgr. Regina Merxbauerová
Mgr. Jana Němečková
Zuzana Sumerauerová
Mgr. Zdeněk Turek

Hosté:
Mgr. Martina Sochůrková, ředitelka školy
Omluveni :
Mgr. Jiří Honza
Martina Křížová
Ing. Ivana Novotná
Václav Pražák
Program: 1. Přivítání
2. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
3. Výroční zpráva o činnosti školy
4. Změna Školního vzdělávacího programu
5. Dotazy – výuka anglického jazyka od 1. třídy
6. Průběh vzdělávání v MŠ
7. Termín dalšího zasedání
8. Program příštího zasedání

1. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotoviny Mgr. Martina Sochůrková
přivítala školskou radu v novém složení.
2. Za předsedkyni školské rady byla zvolena Mgr. Regina Merxbauerová.
Průběh hlasování : souhlasí
4
: nesouhlasí 0
: zdržel se hlasování 1
Za místopředsedkyni školské rady byla zvolena Mgr. Jana Němečková.
Průběh hlasování : souhlasí
4
: nesouhlasí 0
: zdržel se hlasování 1
Ředitelka školy zveřejní výsledky voleb v únorových Chotovinských listech.

3. Mgr. Sochůrková seznámila školskou radu s Výroční zprávou školy za školní rok
2020/2021 a se Zprávou o hospodaření za rok 2021. Oba dokumenty budou přístupné
na webových stránkách školy.
Počty odcházejících žáků:
 Žáci devátého ročníku se dostali na vybranou školu, 6 žáků odešlo na SOU, 10 žáků na
SŠ.
 Jedna žákyně odešla na SOU z 8. ročníku, již splnila předepsaný počet let povinné školní
docházky.
 Z 5. třídy odešla jedna žákyně na osmileté gymnázium a dvě žákyně ze 7. roč. na
šestileté gymnázium.
4. Ředitelka školy informovala o opatřeních ministra školství, kterými se mění Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). V RVP ZV bude
vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie nahrazena vzdělávací oblastí
Informatika s novým obsahem (v předmětu se žáci zaměří na programování a robotiku,
škola již nakupuje vhodné učební pomůcky a obnovuje ICT techniku). Zároveň budou
klíčové kompetence doplněny o kompetenci digitální. V některých vzdělávacích
oblastech pak budou provedeny návrhy na snížení vzdělávacího obsahu.
5. Mgr. Merxbauerová se dotazovala, zda při úpravě Školního vdělávacího programu
neuvažuje škola o zavedení výuky anglického jazyka od 1. třídy. Někteří rodiče by tuto
změnu rádi přivítali. Mgr. Schůrková vysvětlila, že časová dotace anglického jazyka na
I. stupni je 9 hod. Škola nemůže samovolně hodiny navyšovat. Pokud by se vyučoval
anglický jazyk od 1. třídy, což by bylo zpočátku jen formou her, v ostatních ročnících
by se musely hodiny snížit (v současné době probíhá výuka od 3. roč. a to 3 hod
anglického jazyka/týden), což nevidí jako efektivní. Od 1. roč. však mohou žáci
navštěvovat kroužek angličtiny. Škola není navíc úzce zaměřena na jednotlivé oblasti
(jazyk, sport apod.), více se soustředí na výuku matematiky a českého jazyka, která je
důležitá u přijímacích zkoušek.
6. Ředitelka školy informovala školskou radu o průběhu vzdělávání v MŠ. V poslední
době přichází časté dotazy od jednoho zákonného zástupce, jehož dítě navštěvuje MŠ.
Dotazy paní ředitelka písemně zodpovídá. Týkají se materiálního zabezpečení a
vzdělávání.
7. Školská rada bude zasedat dvakrát do roka, v případě potřeby vícekrát. Termín příštího
zasedání stanovila na období květen – červen 2022. Zákonní zástupci žáků se mohou
obrátit na jakéhokoliv člena školské rady, kontakty jsou zveřejněny na webových
stránkách školy.
8. Na příštím zasedání školské rady bude projednán jednací řád.

V Chotovinách dne: 26. 01. 2022

Zapsala: Regina Merxbauerová

