
Zápis ze zasedání školské rady

15. 1. 2018

1. Zasedání školské rady – 17,00 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. Přivítání členů školské rady
2. Volba předsedy ŠR – jednohlasně zvolen p. Bohdan Tišer
3. Schválení jednacího řádu školské rady – jednohlasně schválen (přiložen k zápisu)
4. Ostatní

- Vyjádření k návrhům ŠVP – výuka španělštiny jako druhého cizího jazyka – je vnímána 
pozitivně (drahé učební pomůcky), celkem se účastní 22 žáků ze 7.tříd

- Výuka plavání – minimální hodinová dotace školy – splněna – 20h plavání absolvují vždy 
žáci 2. A 3.tříd (což je minimální počet hodin) – vždy od září do listopadu

- Výuka informatiky a matematiky – úprava počtu vyučovacích hodin – osvědčila se (týká 
se 7.a 8.tř.) – minimum je 1 hod. informatiky na 2.stupni ZŠ a ZŠ Otnice má 4 hodiny

- Vyjádření se ke schválení výroční zprávy, která byla již schválena na předchozím zasedání 
školské rady – bez připomínek

- Školní družina – pozitivní hodnocení všech tří oddělení (všichni zájemci uspokojeni)
- Projektové záležitosti – pozitivní hodnocení, přínos pro školu:
- Projekt č. 1

a) Elektrostavebnice do fyziky
b) 15 sad nářadí do dílen
c) Návštěva energetického centra na ISŠ Sokolnice
d) Volný vstup do Vida centra Brno
e) Prezentace robotiky ve výuce informatiky

- Projekt č. 2
a) Reedukace žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování)
b) Podpora čtenářské gramotnosti
c) Klub deskových her
d) Pozice tříd.učitele – školení pro sborovnu

- Projekt č. 3 
a) E-twinning – zavádění informačních technologií do výuky
b) Dopisování se žáky ze zemí EU



- Schvalování školního a klasifikačního řádu – osvědčilo se množstevní omezení omluvenek
typu: rodinné důvody (max.1xza pololetí), problém: časté uvolňování žáků (hory), 
klasifikační řád: bez komentáře

5. Možné problémy v budoucnu:
- Nachystat učebnu pro možné další dělení tříd (zajištěno po domluvě se zřizovatelem)
- Dokončit výměnu osvětlení v učebnách (po domluvě se zřizovatelem rozděleno na dvě 

roční období během kterých bude dokončena veškerá výměna osvětlení v budově školy
- Nárůst hodin doučování s přibývajícím počtem hodin podpůrných opatření a následně 

snižující se počet zájmových útvarů
6. Závěrečná evaluace:

- AJ – úspěšnost: 69%
- Čj –  úspěšnost: 64%
- Informační gramotnost: 63 %

7. Domluva na následném zasedání školské rady: na září 2018


