Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Chotoviny konané dne 15. června 2021
od 17.30 hodin
Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Dagmar Havlíková
Mgr. Jiří Honza
Mgr. Jana Němečková
Mgr. Zdeněk Turek
Mgr. Regina Merxbauerová
MgA. Eva Volfová
Hosté:
Mgr. Martina Sochůrková, ředitelka školy
Omluveni:
Gabriela Šerpánová
Václav Pražák
Nepřítomni:
Marek Moos
Program: 1. Schválení zápisu ze zasedání ŠR ze dne 26. listopadu 2020
2. Zhodnocení školního roku 2020/21
3. Zhodnocení působení ŠR
4. Diskuse, návrhy, připomínky

1. Schválení zápisu ze zasedání ŠR ze dne 26. listopadu 2020
Všichni přítomní schválili zápis ze zasedání ŠR z 26. listopadu 2020. Nikdo neměl připomínky.

2. Zhodnocení školního roku 2020/21 – Mgr. Sochůrková

Žáci navštěvovali školu cca 3 měsíce. V ostatních měsících probíhala distanční výuka.
Škola byla lépe připravena než v roce minulém. Při on- line hodinách se osvědčil Google Meet.
O zapůjčení školního počítače požádal jeden žák. On-line výuka probíhala na obou stupních.
Časová dotace u jednotlivých předmětů v on- line výuce:
- Český jazyk, matematika a naukové předměty byly zkráceny na polovinu
- Výchovy na II. st. probíhaly 1x za měsíc
V průběhu distanční výuky učitelé mezi sebou kooperovali, docházelo mezi nimi k předávání
informací ohledně docházky a prospěchu u jednotlivých žáků. Největší problém který se v online hodinách objevoval, bylo formální přihlášení na začátku a na konci hodiny. Pokud byl žák
na on-line hodině nepřítomen, byla po něm vyžadována okamžitá omluvenka. Rodiče žáků u
kterých se vyskytovaly problémy, byli ihned informováni dopisem, telefonátem. V některých
případech se musel rodič dostavit do školy pro učební materiál. Distanční výuku nakonec zvládli
všichni žáci, někteří však s obtížemi. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pomáhal
mnohdy asistent pedagoga, buď on-line nebo návštěvou domova či ve škole.
Někteří žáci se naopak v distanční výuce naučili samostatně pracovat, nyní ve škole dosahují
dobrých výsledků a je potřeba je podporovat. Obsah učiva se nemusel redukovat, učivo bylo

probráno. Žáci po návratu do školy mají spíše problémy s pozorností, socializací a
spolupracováním v kolektivu.
Během distanční výuky byly rodičům místo třídních schůzek nabídnuty on-line konzultace.
Většinou rodiče využívali možnosti telefonátu.
 V přijímacím řízení uspěli žáci takto:
Na víceleté gymnázium se dostal 1 žák z 5. třídy, ze 7. ročníku se dostali 2 žáci a z 8. ročníku se
dostal 1 žák na učební obor. Z 9. ročníku se dostalo 7 žáků na učení obor a 9 žáků na střední
školu s maturitou.
 K zápisu do ZŠ se dostavilo 32 dětí, z toho 24 dětí půjde do 1. třídy. Třídní učitelkou v 1.
třídě bude Mgr. Miluše Fürbachová. K zápisu do MŠ se dostavilo 28 dětí, všechny byly
přijaty.
 O prázdninách budou probíhat zdarma 2 letní kempy, které mají za cíl socializovat žáky.
Tématem obou kempů bude Leonardo da Vinci.
 V příštím školním roce budou probíhat volby do školské rady. Škola osloví rodiče
v Chotovinských listech a přes Bakaláře.
3. Zhodnocení působení školské rady – Mgr. Merxbauerová
Školská rada obdržela během svého působení několik podnětů, dotazů, které průběžně řešila
– např. úhrada učebnic a jejich zapůjčování, zpřístupnění Bakalářů žákům aj. Školská rada
vytvořila i dotazník pro zákonné zástupce. Rodiče byli nejméně spokojeni se stravou v jídelně.
Paní ředitelka uvedla, že došlo ke změně vedoucí kuchařky školní jídelny, platí nyní jiná pravidla
a stížnosti zatím žádné nejsou. V současné době se ve školní jídelně vaří i pro jinou mateřskou
školu v Táboře, od příštího školního roku se ještě počet navýší o jednu. Přibylo i poměrně dost
cizích strávníků.
4. Diskuse, návrhy, připomínky
 MgA. Volfová se dotazovala, zda škola uvažuje o používání G Suite.
Mgr. Honza a Mgr. Sochůrková uvedli, že v tuto chvíli, ale hlavně v začátcích distanční výuky
bylo používání zbytné. Bylo potřeba nejdříve vyřešit posílení Wi-Fi a začít vyučovat on-line.
U G Suite se může poměrně dlouho čekat (až 1 měsíc) na schválení používání. Zatím škola
vyhodnocuje zkušenosti ostatních škol a během září se škola rozhodne jak dál.
 MgA. Volfová se zajímala, kdo je autorem námětu letního kempu. Námět považuje za
skvělý.
Mgr. Sochůrková zmínila, že Jana Anaya a Martina Mendlová. Díky MAS Krajina srdce se mohou
kempy uskutečnit, musí však splňovat podmínky MŠMT. MgA. Volfová uvedla, že by rodiče
uvítali projekty i ve vyučování a projekty s různými tématy, na kterých by se mohli žáci
z různých ročníků potkat. Podle Mgr. Sochůrková projekty v minulosti probíhaly, nyní toto
nebylo možné, opět se k nim bude škola vracet. O novém návrhu projektů se může v budoucnu
uvažovat, musí se ale vše projednat s pedagogy.

V Chotovinách dne: 15. 6. 2021

Zapsala: Regina Merxbauerová

