
Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Velká Losenice 

ze dne 18. 05. 2021 

 

Jednání školské rady bylo svoláno předsedou ŠR Radkem Černým. Jednání proběhlo ve 

cvičné kuchyňce v ZŠ. 

 

Přítomni: 

Radek Černý, Karin Jajtnerová, Vít Rosecký, Ladislava Pejchová, Markéta Dobrovolná, 

Blanka Jírková, Lenka Neuvirtová, Milan Lempera, Radek Pátek, Marie Dobrovolná (ŘŠ) 

Omluveni:  

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele 

3. Presence 

4. Schválení minulého zápisu 

5. Testování žáků, technické zajištění, finanční zajištění, výhledy 

6. postoj rodičovské veřejnosti k testování dětí 

7. Současný stav distanční výuky (náměty): 

a) zhodnocení úrovně distanční výuky, rozdíly mezi žáky 

b) hodnocení žáků 

c) formy pomoci žákům, kteří distanční výuku nezvládají 

8. Technické záležitosti:  

a) plánované investice 

b) školní zahrada 

9. Informování o „pracovní skupině IT“ 

10. Různé 

11. Příští schůzka…. 

12. Zakončení 

 

1. Zahájení 

Jednání ŠR zahájil předseda Radek Černý, konstatoval usnášeníschopnost. 

2. Volba zapisovatele 

Zápisem byl pověřen Radek Pátek 

3. Presence 

Viz. výše 

4. Schválení minulého zápisu 

Zápis z minulého jednání obdrželi všichni členové ŠR e-mailem. Nikdo nemá připomínky 

k zápisu. 

ŠR schvaluje zápis z minulého jednání. 



5. Testování žáků, technické zajištění, finanční zajištění, výhledy 

Na testování si děti zvykly, zvládají to dobře. Problém je spíše s dodávkou, testy chodí pozdě, 

dokupovalo se 100 ks (á 69 Kč, z vlastního rozpočtu) 

6. Postoj rodičovské veřejnosti k testování dětí 

Pouze dvě děti provozují domácí výuku, nesouhlasí s rouškami. Škola neřešila v této 

souvislosti žádné problémy. Předpoklad testování i v září (je avizováno ze strany ministerstva 

zdravotnictví). 

7. Současný stav distanční výuky 

Učitelé se shodují, že úroveň jednotlivých žáků při prezenční a distanční výuce koresponduje, 

spíše se vytrácí návyky žáků poznamenat si důležité poznámky, nezapomenout pomůcky 

apod. Je několik případů, kde není zajištěna stabilita domácího prostředí a nastává u nich 

problém s distanční výukou (absence). 

U žáků v 1. třídě se při prezenční výuce také profilují žáci s dyslexií, dysgrafií apod., což při 

distanční výuce nelze. 

Příprava na přijímací zkoušky probíhá u žáků 9. třídy seminářem z matematiky, výsledky 

testů se teprve očekávají. Probíhá též domácí příprava. Příprava na přijímací zkoušky na nižší 

gymnázium neprobíhá. 

Problém u přijímacích zkoušek byl nesoulad testových otázek s výstupy RVP, byl použit jiný 

typ úloh než při standartní výuce. 

Dotaz k atmosféře při návratu žáků k prezenční výuce – u každé třídy jinak, menší děti jsou 

adaptabilnější. 

Hodnocení žáků – výchovy se nehodnotí, v některých předmětech kombinace slovního 

hodnocení a známky. Taktéž toto kombinované hodnocení použito v hodnocení 3. čtvrtletí. 

Distanční výuku zvládali žáci vcelku dobře, jsou pouze řádově jednotky žáků, kteří 

nepracovali dostatečně a mají individuální konzultace. Pedagogická rada bude teprve řešit 

ukončení školního roku. 

MŠMT zvažuje placené konzultace i v dalším roce. 

8. Technické záležitosti 

Investice – výměna zařízení v jídelně (stoly, židle) – uskutečněno 

Školní zahrada – prvotní terénní práce provádí firma. Při osazování je v plánu zapojení rodičů 

a žáků. 

Plánovaná výměna dveří – odkládá se. V plánu je zakoupení mobilních zařízení IT (zřejmě 

tablety). 

9. Informování o „pracovní skupině IT“ 

Proběhla jedna schůzka. Řeší plán vybavení IT (tablety, notebooky pro učitele), konzultace 

s firmou Autocont. 

 



10. Různé 

Ovoce a mléko do škol – u zeleniny nespokojenost s projektem kvůli množství obalů a plastů, 

nespokojenost s kvalitou zeleniny 

Personální zajištění dalšího školního roku – budou změny, na obsazení některých předmětů již 

probíhají jednání, další se ještě hledají. 

Psaní všemi deseti – chybí tato dovednost, apel na větší důraz. Problémem je nedostatek 

kapacity techniky, začlenit do ŠVP? 

Topení v jednotlivých částech budovy ZŠ – některé třídy přehřáté, učebna fyziky 

nedostatečně vytopená. Diskutování některé možné alternativy řešení. 

Usnesení: ŠR vyzývá zřizovatele zhodnotit stav topné soustavy a zajistit zlepšení 

rovnoměrného vytápění budovy ZŠ. 

11. Příští schůzka – úterý 12. 10. 2021 v 16 hodin 

 

12. Zakončení 

Předseda ŠR Radek Černý zakončil jednání. 

 


