Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 07. 06. 2022 od 17. 00 hodin
Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Alena Elhenická
Mgr. Jiří Honza
Martina Křížová
Mgr. Regina Merxbauerová
Mgr. Jana Němečková
Ing. Ivana Novotná
Václav Pražák
Zuzana Sumerauerová
Hosté:
Mgr. Martina Sochůrková, ředitelka školy
Omluveni :
Mgr. Zdeněk Turek
Program: 1. Schválení zápisu ze zasedání ŠR ze dne 26. ledna 2022
2. Jednací řád-úprava a schválení
3. Informace o chodu školy
4. Náměty a připomínky

1. Schválení zápisu ze zasedání ŠR ze dne 26. ledna 2022
Všichni přítomní schválili zápis ze zasedání ŠR z 26. ledna 2022. Nikdo neměl
připomínky.
2. Jednací řád-úprava a schválení
Předsedkyně ŠR přečetla stávající jednací řád ŠR vydaný v roce 2005. Členové ŠR
s jednacím řádem souhlasili.
Průběh hlasování : souhlasí 8
: nesouhlasí 0
: zdržel se hlasování 0
Jednací řád bude vyvěšen na webu školy ve složce Školská rada.
3. Informace o chodu školy

Paní ředitelka podala informace týkající se chodu školy.
•
➢
➢

Kontrolní činnost
Během školního roku proběhly dvě návštěvy KHS – kontrola hygienických standardů
v MŠ, ZŠ, ŠJ. Návštěva ve školní jídelně zahrnovala i stěry.
ČŠI – sledovala začlenění žáků z Ukrajiny.

➢
➢

NKÚ – formou dobrovolného dotazníku pro rodiče sledoval digitální vzdělávání
v ZŠ.
ČŠI – probíhá testování žáků 5. ročníku: ČJ, M, Dovednosti pro život.

•
➢
➢
➢
➢
➢

Zápis do ZŠ
termín 22. 4. 2022
dostavilo se 40 žadatelů
přijato 31, ale v příštím školním roce bude 34 žáků 1. třídy
třídní učitelky: Mgr. A. Elhenická, Mgr. M. Merxbauerová
finanční náročnost: dokoupení lavic

•
➢
➢
➢
➢

Zápis do MŠ
termín 4. a 5. 5. 2022
dostavilo se 28 žadatelů, 6 dětí není z naší spádové oblasti
všem žadatelům bylo vyhověno
finanční náročnost: nutnost personálně zabezpečit pozici pedagogického asistenta

• Zvláštní zápis do ZŠ a MŠ
➢ termín 7. 6. 2022
➢ určeno pouze pro děti pocházející z Ukrajiny, kterým byl udělen dočasný azyl
v souvislosti s válečným konfliktem
➢ informace o zápise: web školy, web obce, osobně předány pozvánky ve školicím
centru, kde jsou azylanti ubytováni
➢ nedostavil se žádný žadatel
• Personální změny:
➢ nová zaměstnankyně – adaptační koordinátorka/školní asistentka (květen – červen
2022), jedná se o dočasnou pozici, hlavní náplní koordinátorky je pomoc dětem
z Ukrajiny s adaptací, více však komunikuje s rodiči žáků,
zároveň probíhá výuka českého jazyka pro ukrajinské žáky z II. st, vyučuje Mgr.
Elhenická
➢ nová zaměstnankyně – učitelka I. stupně (nástup srpen 2022)
➢ plánujeme přijmout: speciálního pedagoga a pedagogického asistenta
➢ s žádným z pedagogických pracovníků nebyl v současné době rozvázán pracovní
poměr, aktuálně probíhá jednání o snižování úvazků
• Školní vzdělávací program – ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor
➢ školská rada je povinna projednat Školní vzdělávací program školy (dále jen ŠVP)
➢ od 1. 9. 2022 bude v platnosti nový program, který bude obsahovat následující změny:
o výuka plavání bude probíhat ve 2. a 3. ročníku
o od 4. ročníku do 9. ročníku bude zaveden kompletně nový předmět informatika: nové
výstupy a učivo (+klíčové kompetence a průřezová témata); zkratka Inf , dojde k
navýšení počtu hodin výuky Inf od 4. ročníku - upravené počty hodin: přírodověda
4. ročník (2 →1), výtvarná výchova 7. ročník (2→1), dějepis 8. ročník (2→1+1),
český jazyk 9. ročník (4+1→4), zeměpis 9. ročník (2→1)
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o vyškrtání a úpravy výstupů a učiva: člověk a jeho svět (1. stupeň), dějepis, výchova
k občanství, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná
výchova
o od 4. ročníku do 9. ročníku bude zaveden kompletně nový předmět informatika: nové
výstupy a učivo (+klíčové kompetence a průřezová témata); zkratka Inf
o doplnění digitálních kompetencí do všech předmětů
o změny v ŠVP budou zveřejněny na webu školy
•
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Získané dotace od 1. 1. 2022
Národní plán obnovy – 60 450 Kč
Digitální propast – 43 000 Kč
Nástroje pro oživení a odolnost – Digitální učební pomůcky – ZŠ – 212 000 Kč
Adaptační koordinátor – schváleno, přesná částka není dosud k dispozici
Dílny s rodiči v MŠ – 37 000 Kč
Letní příměstský kemp – 20 000 Kč
Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny – bude podána žádost
na základě poptávky

• Plánované projekty
➢ od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 probíhá rekonstrukce 1. stupně (zadavatel obec Chotoviny)
– revitalizace chodeb, šatny, sociálních zařízení, sborovny a školní družiny
➢ modernizace učebny ICT a multimediální učebny F-CH *
➢ modernizace venkovních prostor ŠD a ŠK *
* vše ve spolupráci s MAS Krajina srdce, v závislosti na IROP (datum vyhlášení –
prázdniny)
• Stížnosti
➢ pouze informativně, netýká se ZŠ, ale MŠ: rodiče dětí třídy Rybiček vyslovili svůj
nesouhlas vůči chování matky jednoho z dětí k učitelkám; dotyčná matka byla pozvána
do školy, kde byla seznámena s obsahem stížnosti, byla dohodnuta pravidla vzájemné
spolupráce
➢ na základě výzvy ŠR rodičům prostřednictvím zprávy v Bakalářích a na webu školy
byla doručena stížnost paní Plaché na kvalitu obědů.

,, Ahoj Regino, po telefonickém hovoru, tímto reaguji na problém ve školní jídelně. Děti
chodí ze školní jídelny hladový, nespokojený s jídlem, myslím, že už je to na zamyšlenou,
v této době kdy je jídlo dost drahé, a děti přijdou domu a znova obědvají tak pro mě
nemá pak význam obědy dále platit. Myslím si, jako spoustu rodičů okolo mě, že raději
buď, aby měly děti výběr, jak je to i na jiných školách a nebo jídlo ať je o to dražší, ale
chutnější,,děkuji Jitka Plachá
K této stížnosti se vyjádřila vedoucí školní jídelny, Bc. Dagmar Kučerová takto:
,, Já jako vedoucí ŠJ sestavuji s hlavní kuchařkou a kolektivem jídelní lístek, především
s ohledem na to, abych dodržela výživové normy (spotřební koš) a dále navíc Nutriční
doporučení Ministerstva zdravotnictví, které uvádí např. maximálně 2 x za měsíc
sladké jídlo, 4 x za měsíc slané bezmasé jídlo, 2 x rybí pokrm, 2x houskový knedlík, atd.
Při dodržení tohoto doporučení se splní spotřební koš. Školní stravování je služba
organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro nás stanovuje přesná pravidla viz.
Školský zákon 561/ 2004 a vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Vyhláška
stanovuje rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven a
průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš)
Zájmem naším i rodičů by měla být pestrá strava, která vede ke zdravému vývinu dítěte
a správným stravovacím návykům a to by mělo být hlavně doma v rodinách.
Děti k jídlu ve ŠJ nenutíme vše sníst, mohou si přijít přidat, používáme v jídelně
zeleninový a mléčný bar, kde si děti mohou sami nabrat a vybrat zeleninu, mléčné
výrobky.
V naší ŠJ nejsou prostory, zařízení pro vaření více druhů jídel.“
Bc. Dagmar Kučerová

• Různé
➢ v řešení je kázeňský problém v 5. třídě – tři žáci vzali připravené testy a dali je
k dispozici většině třídy, až na jednoho žáka o této skutečnosti celá třída mlčela,
někteří rodiče dokonce dle svých slov uvedli, že to dotyčný žák neměl „vyzradit“
třídní učitelce; rodiče byli informováni, pedagogická rada situaci projednala, v tomto
týdnu jsou pozváni do školy rodiče tří žáků, následně bude opět svolána pedagogická
rada, která navrhne TU nebo ŘŠ uložení kázeňského opatření
➢ probíhá výběrové řízení na nákup mobilní učebny
➢ bude-li schválen požadavek na zastupitelstvu obce, budou se moci rekonstruovat šatny
I. stupně
➢ finišují přípravy letního příměstského tábora – dva termíny, téma: Úsměvy
pohádkových bytostí
➢ škola chce požádat o dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK),
díky počtu žáků na ZŠ a počtu žáků s PO máme nárok na 0,5 úvazku speciálního
pedagoga/školního psychologa – možnosti financování do získání grantu bude nutné
projednat se zřizovatelem
5. Náměty a připomínky
Ústní dotazy od rodičů:
•

Připomínky ke stravování ve školní jídelně:

➢ v podstatě shodné s těmi v mailu od p. Plaché
Odpověď: ve školní jídelně se zvýšil počet strávníků. Žáci prostřednictvím malé
školské rady sestavili různé jídelníčky, většinu z nich školní jídelna realizovala.
➢ Prosba o publikování jídelního lístku alespoň na dva týdny dopředu:
Odpověď: vzhledem k současnému nákupu a rostoucím cenám potravin bude
možné zveřejnit jídelníčky 10 dní dopředu.
•

Zveřejnění výsledků SCIO testů:
➢ srovnání škol
➢ srovnání jednotlivých ročníků v rámci republiky
➢ info na stránkách školy, případně na stránky školy umístit informaci, kde rodiče
výsledky najdou
Odpověď: Scio testy neslouží k porovnávání škol, ale slouží k sebehodnocení
školy, která je ze zákona povinná. Škola z výsledků vyčte, v jaké oblasti se má
zlepšit apod.. Testování se neúčastní všechny školy, tudíž výsledky
v porovnávání škol nemají správnou vypovídající hodnotu.
Rodiče prostřednictvím svého dítěte dostanou odkaz na výsledky svého dítěte,
mohou tak zjistit, v jaké oblasti má dítě přidat, v jaké se rozvíjet apod. Výsledky
Scio testů jsou vždy uvedeny ve Výroční zprávě školy za daný školní rok.
Výroční zpráva je zveřejněna na webu školy.

•

Zveřejnění výsledků soutěží, kterých se děti účastní:
➢ rodiče zajímá, jak se jejich děti profilují, co jim jde/ nejde, v čem je podporovat,
rozvíjet
➢ sportovní (Atletické soutěže, školní olympiáda apod.) - výsledky na stránkách
školy
➢ vědomostní - jakým způsobem (srovnání s ostatními školami?) - informaci, kde
se mohou rodiče s výsledky seznámit zveřejnit na stránkách školy
➢ umělecké
Odpověď: Od některých žáků nemá škola souhlas se zveřejňováním výsledků. Pro
školu by bylo proto časově náročné výsledky zveřejňovat. Pokud se ale budou žáci
účastnit nějaké soutěže, podá škola prostřednictvím bakalářů rodičům informaci o
pořadateli. Rodiče si tak mohou dohledat informace o výsledcích.

•

Dotaz na organizaci budoucích prvních tříd:
➢ jakým klíčem budou děti rozděleny do tříd
➢ zda jsou již známé obě paní učitelky
➢ kdy se rodiče tyto informace dozví
Odpověď: Informační schůzka budoucích prvňáčků je naplánovaná na 14. června
2022 od 17.00 hod. Tato informace byla od srpna zveřejněna na webu školy. Paní
zástupkyně bude ještě rozesílat rodičům pozvánky.
V první třídě bude vyučovat Mgr. A. Elhenická a Mgr. M. Merxbauerová, žáky
rozdělují paní učitelky z MŠ s ohledem na kamarádské vztahy a bydliště žáka.

•

Dotaz na organizaci výuky s ohledem na přibývající počet dětí z Ukrajiny:
➢ předpokládáme další příliv dětí z Ukrajiny během příštího školního roku?
➢ budou se děti rozřazovat do jednotlivých tříd k českým dětem nebo vznikne třída
speciálně pro ukrajinské děti?
Odpověď: Počet dalších dětí z Ukrajiny zatím není znám.

Děti z Ukrajiny od začátku navštěvují běžné třídy. Škola se rozhodla pro společnou
výuku, která se osvědčila i z pohledu ČŠI. Žáci z Ukrajiny se poměrně rychle začlenili
do kolektivu a společnou výuku zvládají. Škola tedy neuvažuje o speciální třídě.
•

Dotaz na přítomnost rodičů na zasedání ŠR.
Odpověď: Rodiče nemohou být přítomni na zasedání ŠR, mohou však vznést podněty,
připomínky aj.. ŠR se dohodla, že rodiče budou vždy informováni o nadcházejícím
zasedání prostřednictvím Bakalářů a webu školy v Aktualitách. Zápis ze zasedání je
umístěn na webu školy ve složce Školská rada.

•

Dotaz na doplňování sportovních aktivit (např. plavání, lyžařský výcvik apod.) žáky
z jiných tříd.
Odpověď: U lyžařského výcviku lze podle ŠVP doplňovat počty žáků, u plaveckého
výcviku toto nejde, není to uvedené ve ŠVP.

V Chotovinách dne: 07. 06. 2022

Zapsala: Regina Merxbauerová

