ZÁPIS Z 36. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ
Den konání:

28. 5. 2020

Místo konání:

sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Čas:

15.30 hodin

Přítomni:
členové ŠR:

Ing. Pavla Fraňková, Ing. Radka Stoklasová, Monika Smutná,
Jana Novotná, Eva Rysková, Pavel Procházka, Mgr. Svatava
Báčková, Mgr. Jana Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr.
Josef Ťupa

host:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

omluven:

Ing. Josef Mikšovský

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Poděkování za práci v ŠR
Rozpočet školy
Distanční vzdělávání
Projednání úprav ŠVP
Akce a projekty

K bodu 1.
Ředitelka školy poděkovala všem členům školské rady za jejich práci v uplynulém tříletém období.
K bodu 2.
Ředitelka školy informovala přítomné o rozpočtu na rok 2020. Rozpočet školy byl oproti roku 2019
navýšen, především z důvodu stoupající ceny energií, navýšený rozpočet rada města po obhájení
požadavků schválila v plné výši. Vzhledem k nastalé situaci (uzavření škol opatřením vlády) je
pravděpodobné, že dojde k částečnému snížení rozpočtu.
K bodu 3.
Vedení školy informovalo o právě probíhajícím distančním vzdělávání žáků základní školy. Škola
v souvislosti se vzděláváním nabízí žákům a rodičům různé možnosti komunikace na dálku. Mimo jiné
došlo k rozšíření školního programu dm Software/ŠKOLA ONLINE o moduly Výukové zdroje a Domácí
úkoly. Především žáci druhého stupně tento program využívají pro zasílání domácích úkolů, najdou
v něm potřebné výukové materiály. Od 11. 5. mají možnost do školy vstupovat žáci 9. ročníků za

účelem přípravy na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 do školy docházejí někteří žáci 1. stupně na
základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců, v naší škole jde přibližně o 65 % žáků 1. stupně.
Přestože je splnění všech bezpečnostních opatření a hygienických doporučení ze strany MŠMT
organizačně náročné, snaží se naše škola se zapojením všech zaměstnanců o to, aby průběh
vzdělávání byl i v této situaci co nejkvalitnější.
K bodu 4.
Členové ŠR byli ředitelkou školy a školním koordinátorem ŠVP Mgr. Ťupou informování o změnách ve
Školním vzdělávacím programu. Změny se týkaly především kapitoly Volitelné předměty. Povinně
volitelné předměty se od školního roku 2020/2021 budou vyučovat už od 6. ročníku, dosud byly
žákům nabízeny až od ročníku sedmého. Na základě zájmu žáků bude nabídka stávajících předmětů
(sportovní výchova, domácnost, technické činnosti, práce v redakci školního časopisu a seminář
z matematiky) rozšířena o předměty: keramika – umělecká dílna, robotika, anglický jazyk hrou.
Volitelný předmět je vyučován vždy 1 hodinu týdně, aby se nezvýšil týdenní počet hodin, došlo ke
snížení počtu hodin dějepisu ze dvou týdně na 1 hodinu týdně. V ostatních ročnících zůstala časová
dotace dějepisu 2 hodiny týdně zachována.
K bodu 5.
Ředitelka školy informovala o akcích školy. Seznámila přítomné o průběhu lyžařského výcvikového
kurzu v Rakousku, kurz zhodnotila i na základě podrobného hodnocení vedoucí LVK Mgr. Koberové
jako velice zdařilý. Zřizovatel odložil investiční akci „Modernizace šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká“,
důvodem je vládní opatření „COVID“ a s ním spojený nedostatek finančních prostředků. Také jiné
akce byly vzhledem k nastalé situaci zrušeny (projekty EVVO, exkurze…), případně pozastaveny jedná se např. o přerušení doučování (OP VVV - „šablony II“) či přerušení kurzu plavání pro žáky
3. ročníku. V projektech bude možné pokračovat až po obnovení pravidelné docházky žáků do školy.

Schůze byla ukončena v 16.30 hodin
Zapsala:

Mgr. Jana Čtvrtníková

Den zápisu:

28. 5. 2020

