
Zápis ze zasedání školské rady

14. 1. 2019

3. Zasedání školské rady – 17. hod.

Přítomni: 

a) Bohdan Tišer, Doležalová Veronika (za rodiče)
b) Sekaninová Dana (za zřizovatele školy)
c) Novák Jan, Veselá Hana (za pedagogy)

Omluveni:  Nedoma Josef ( za zřizovatele školy)

1. Akce v průběhu školního roku (I.pololetí):

- preventivní pořad „kyberšikana“pro žáky 5.tř. (na žádost rodičů)

- na tř.schůzkách v září pro rodiče: „rizika internetu a sociálních sítí“

-pro 4.tř. – dopravní výchova na dopr.hřišti ve Vyškově

-od 18.9.a následně proběhlo 10 dvojlekcí s výukou plavání ve vyškovském Aquaparku (výuka plavání 
hrazena ze státního rozpočtu, doprava z projektových financí-jak dlouho to bude možné nevíme)

-spaní ve škole v 5.třídách v měsíci září

- úspěšně se rozběhl dramatický kroužek ad.zájmové aktivity (přehled zájm. útvarů přikládám)

-konec září: tradiční úspěšná „Zátopkova štafeta“ (problém:třídy s malým počtem žáků)

-v malé kopané vybojovali hoši 1.m a postup do dalšího kola

-proběhla diagnostika třídního kolektivu v 7.A (žák O. Fojtík) a pokračuje v 5.A 

-účastníme se dvou projektů „Polygram“: 1) se ISŠ Sokolnice (5 žáků pravidelně navštěvuje sdílenou 
výuku na ISŠ  Sokolnice, 2) s ISŠ polygrafická Brno-Slatina (jednotlivé třídy na II.stupni navštěvují 
sdílenou výuku zde)

- zahraniční exkurze Budapešť – pro 8.tř.

-divadlo Radost 4.a 5.tř.

-konzultace s gastrotechnologem – ohledně zvýšení kapacity školní jídelny z 340 na 420 jídel od 
školního roku 2019/20

-ovoce a mléko do škol – projekt pokračuje pro všechny žáky cca 1xza 14 dní

-Mahenovo divadlo: 6.A,6.B – „Spící krasavice“



-JE Dukovany a PVE Dalešice – exkurze žáků 9.tříd

- okresní přebor ve florbalu – 5.tř., také 6.a 7.tř.(jen účast)

-pro nerozhodnuté žáky provedla pracovnice OPPP Vyškov Glogarová test profesní orientace

-některé SŠ se prezentují v Pč v 9.třídách (např.ISŠ Slavkov,ad.)

-seminář pro sborovnu na téma: „vztah rodič-učitel“ – p. Krejčí (lepší spolupráce s rodiči)

- na minulých TS – informace pro rodiče ohledně LVK 

-program „Senioři a děti společně“ – pro žáky 9.tř.

-program „Mytí rukou je zábava“ – pro 2.A,2.B a 3.tř.

-„Otnický čertík“ – tradiční závod ve šplhu pro zájemce ze žáků II.stupně

- „Mikulášská besídka“ se soutěžemi pro žáky I.st.v tělocvičně

- Čert a Mikuláš – tentokrát i v MŠ, také tradičně I.st a v Lila

-vánoční besídky kroužků flétny a pěveckých kroužků: a) v Lovčičkách, b) v Otnicích (při slavnostním 
rozsvěcení vánočního stromu

-slavnostní předávání cen na KÚ pro žáky K.Pavlovcová a J.Šebeček – literárně-výtvarná soutěž 
„Cestování s prarodiči“

-soutěž „Pexesotnice 6“ – opět návrat k pexesu – velká účast 

- předvánoční filmové přesdstavení v místním kině pro žáky I.i II.stupně vč.hudebního naukového 
pořadu na sále

2. Problematika navýšení kapacity školní jídelny

- schváleno: 

a) zřizovatelem (uvolněny finanční prostředky od března 2019)

b) gastrotechnologem (instalace konvektomatu vč.gastronádob, nový mrazák, elektrorozvody a 
pohistky, nový mixér, ad.)

c) po instalaci – kraj.hygienická stanice, stavební úřad, KÚ-odbor školství

3. Chování žáka 6.B (opatření, která konáme)

-jeho IQ je daleko nad stanoveným limitem – speciální škola by ho nepřijala

- asistentka pedagoga je s ním stále (jde s ním mimo třídu, pokud je problém)

-zvláštní skříňka pro něho mimo šatnu

-omezení vyučování (bez 2 hod. tělesné výchovy – unavitelnost)



-chodí na vyšetření: psychiatrická, neurologická, do PP

- problém: nelze být všude, žáci ho provokují, i když jim to tř.uč. stále připomíná

-návrhy: intenzívnější dohled, asistentka pedagoga, příp.i zástup za ni jiná as.pedagoga, pokračovat 
v evidenci prohřešků a příp. kontaktovat SPC či OSPOD (oznámení řed.školy), pedagogická intervence 
se sociálním zaměřením ad. příp. podle jednání s rodiči

4. Co připravujeme (olympiády, projekt: Šablony II. aj.aktivity)

- projekt Šablony II – realizace od roku 2019: 30 ks přenosných dotykových zařízení (notebook nebo 
tablet), pokračovat v různých klubech (deskové hry, čtenářské kluby), doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem

29. 1. Mahenovo divadlo – „Jánošík“ – 8.A, 8.B – Kovaříková, Třetinová

29. 1. V 16.h. – edukační skupinky v 1.tř. pro děti z MŠ Lovčičky (Vojáčková Lenka)

29. 1. Okresní kolo olympiády z českého jazyka a dějepis (další budou pokračovat)

31. 1. Tetiny – MŠ + 1. – 3.tř. (4.tř – pokud bude zájem), cena: 40,- Kč/žák

3.2.- 8.2. – lyžař.výcv.kurz (Kleis, Korc., Tománk., Flor.,zdravotník)

5. 2. Schůzka s p. Zigalovou – řešení špatného prospěchu

25.2. Mahenovo divadlo-„Ostrov pokladů“ – 6A,6.B,7.A,7.B s tř.uč.a p.uč. Kovař.

27.2. Vojáčková Lenka – schůzka pro rodiče předškoláků v MŠ (s p. Škrhákovou)

28.2.a 14.3. Lipka – „Vlněná dílna“ – 5.A nebo 5.B (dle domluvy)

20.3. provádění předškoláků z Lovčiček po ZŠ Otnice (2.a 3.h.návštěvy ve třídách 1.st.)

1.-5.4.:v tomto týdnu proběhne konverzace s lektorem Aj u žáků 9.A,9.B-hrazeno z projektu MAP

4.4. Zápis do 1.tř.

10.4. otnická laťka – nominační kolo – od 13,30 h. – na sále školy

16. 4. Otnická velikonoční laťka – hlavní závod – začátek v 9,30 hod.

9. 5. Zápis do MŠ – od 10.h (jen info)

17.5. Dopravní výchova pro 4.tř. – Dopr.hřiště Vyškov – p.uč. Vojáčková Lenka

5. – 7.6. ŠVZ – 8.B – Třet., Kovař. - Křižanov


