
Zápis ze zasedání školské rady

13. 1. 2020

5. Zasedání školské rady – 17. hod.

Přítomni: 

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

Omluveni: Bohdan Tišer (za rodiče)

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

- slavnostní zahájení školního roku na sále školy (za účasti p. starosty obce Otnice i Lovčičky)

- žáci 9.tř. byli na exkurzi v Praze

- kontrola všeobecné zdravotní pojišťovny – závěr: bez závad

- třídní schůzky běžné a pro vycházející žáky s kariérním poradcem

- od září do konce listopadu proběhla výuka plavání ve vyškovském aquaparku – opět se 
podařila z ministerského projektu zajistit dopravu na plavání pro žáky zdarma a to vč. výuky 
plavání

- focení prvňáčků, aby rodiče měli hezkou vzpomínku

- povedlo se zajistit po odchodu paní učitelky Gorecké opět trenéra do atletiky

- v malé kopané starší žáci ZŠ Otnice zvítězili a postoupili do dalšího kola vyřazovacího 
pavouka

- proběhla tradiční „Zátopkova štafeta“ do které se zapojily všechny třídy ze ZŠ a naše 
nejmenší z MŠ (plus zajištění cen pro děti)

- rádio Petrov navštívilo naši první třídu a odpovědi dětí byly v odpoledním čase slyšet 
v rozhlasovém éteru

- povedlo se rozjet 19 zájmových útvarů, což považují za skvělé (jsme omezeni podpůrnými 
opatřeními: doučováním, předměty speciálně-pedagogické péče, atp.), ke změně došlo 
pouze v personálním zabezpečení hudební školy Meluzín



- podařilo se rozjet dva projekty „Polygram“ – tedy sdílená výuka pro naše žáky v prostředí 
jiné střední školy (vhodné pro budoucí profesní orientaci) a to na ISŠ v Sokolnicích a ISŠ 
polygrafické v Brně-Slatině

- exkurze pro žáky 9.tř. – JE Dukovany a PVE Dalešice

- exkurze pro žáky 6.tř. – Brno, Technické muzeum v Králově Poli

- preventivní program pro žáky 1., 2.tř. – „Cigaretka, retka“

- kulturní pásmo na sále se zaměřením: a) pro I.st – folk, b) pro II.st – Beatles

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

- exkurze pro žáky 8.tř. – po slavkovských bojištích (Slavkov, Žuráň, Santon, Mohyla míru)

- okrskové kolo ve florbale – úspěch starších žákyň – 1.m, starší žáci – 3.m

- začínají prezentace SŠ v předmětu „volba povolání“ v 9.třídách (ISŠ Slavkov, SŠ Brno-
Bosonohy, SŠ Bzenec  aj.

- „Měsíc filmu na školách“ – „Příběhy bezpráví“ – beseda s pamětníkem, do 9.tř.přišel 
povyprávět p. Prokop (zastupitel a bývalý p. starosta)

- čtvrtletní třídní schůzky i s navazující informační schůzkou pro rodiče dětí 4.a 5.tř., které se 
zúčastní „Zimní školy v přírodě“ spojené s lyžováním

- divadelní představení – 6.tř. – „Brněnské pověsti“

- preventivní program „Mozaika“ na téma „pohlavní nemoci“ – pro žáky 8.tř.

- rodiče 1. – 5.tř.měli možnost nechat své děti vyfotit (vhodný vánoční dárek: kalendář pro 
prarodiče s fotografií dětí)

- poslední listopadový pátek – tradiční „Den otevřených dveří“, pro 3.B až 13. 12. (nemoc)

- florbal pro ml.žáky – I.st. – bez úspěchu

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

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

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

-vánoční besídky kroužků flétny a pěveckých kroužků - při slavnostním rozsvěcení vánočního 
stromu

- odpoledne plné her – pro žáky 6.tř.

-soutěž „Pexesotnice 7“ – opět návrat k „člověče, nezlob se“ – účast také rodičů



- exkurze žáků 7.tř. – „Poklad Inků“ – BVV Brno

- předvánoční filmové přesdstavení v místním kině pro žáky I.i II.stupně „Hodinářův učeň“ – 
dar obecního úřadu dětem (zdarma)

- Mahenovo divadlo – představení „Lucerna“ – pro žáky 7., 8. A 9.tříd

- ovoce a mléko – pro všechny žáky 1xza 14 dní – zdarma – pokračujeme (vždy čtvrtek) – žáci 
dostávají nyní již ovoce roztříděné podle tříd

2. Problém – kuchařka ve školní jídelně

- po třech měsících se podařilo sehnat náhradu za p. Tomašíkovou, která je na dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, a je možné, že již nenastoupí

- k 6. 1. 2020 -  nastoupila p. Krýsová (vyučená není, ale má 3 roky praxe ve školní menze na 
VUT v Brně – bydliště: Velké Hostěrádky)

3. Změna na postu zástupce ředitele

-k 1. 8. 2019 – paní Martinásková podala žádost o odvolání z postu ZŘ

- ŘŠ si na post ZŘ vybral p.uč. Kovaříkovou, která se zapracovává a věřím, že to zvládne, i 
když v současné době je ještě tříd. učitelkou, výchovnou poradkyní a ZŘ

4. Růst počtu žáků s podpůrnými opatřeními (hlavně předmět speciálně-pedagogické péče)

- od září 2019 – nástup p.asistentky pedagoga Špačkové – která má vystudováno magisterské
studium, kombinaci výtvarná výchova-speciální pedagogika, což ji opravňuje vyučovat 
předmět speciálně-pedagogické péče, který do té doby mohla vyučovat pouze p. Kovaříková

5. Projekt: Šablony II. 

- projekt Šablony II – realizace od roku 2019: 30 ks přenosných dotykových zařízení  
(tablety) , plus práce ICT technika, který zařízení pomáhá pro výuku připravit, pokračovat 
v různých klubech (deskové hry, čtenářské kluby), doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem

6. Co připravujeme ve II.pololetí (od ledna 2020 do konce školního roku)

- připravit žáky na okresní kola olympiád (15. 1. Začíná již první z předmětových olympiád: do
okresního kola dějepisné olympiády postoupili tři žáci: Vojtěch Valián, Martin Matyáš a 
Martin Frieberg, poté bude následovat olympiáda českého jazyka, ad.)

- 16.a 20. 1. program k enviromentální výuce – žáci 6.tř. – dům ekologické výchovy Lipka-
jezírko: program„Po stopách šelmy“ (Brno-Soběšice)

- 16. 1. turnaj ve stolním tenise (ke zjištění, zda jsme schopni konkurence)



- 17. 1. okresní kolo v malé kopané – postup žáků (ovšem M. Pavlovec zraněný)

- 22. 1. Olympiáda v českém jazyce: Adam Procházka, David Žichovský a Iva Nestrojilová

- 30. 1. Proběhne program na sále pro nejmladší „Tetiny“ i za účasti MŠ

- 12. 2. Florbal pro žáky I. stupně – máme širokou základnu – uvidíme

- 2. 3. Pro žáky 8.a 9.tř. – beseda na téma: „Fait trade“ (problematika dětské práce v zemích 
třetího světa)

- od března 2020 – p.uč. Monteux – cca na 1 rok – studium pro školní metodiky prevence 

- 26. 3. – společnost „Seiferos“ – dravci a sovy – ozvučené vystoupení na louce za obecním 
úřadem (žáci si mohou nechat přistát dravce na rukavici)

- 31. 3.a 8. 4. – tradiční soutěž „Velikonoční laťka“ ve skoku vysokém za účasti naší i dalších 
okolních škol (nominační a soutěžní kolo)

- 2. 4. Zápis dětí do 1. Třídy (odpoledne)

- z dalších sportů to bude vybíjená a atletická soutěž o pohár rozhlasu

- na závěr školního roku: školní vlastivědné zájezdy: ještě nemají všechny třídy domluvené

a) 9.tř. – Baťův kanál

b) 7.tř. – Pavlovské vrchy, Pálava

- zahraniční exkurze (v polovině června): Španělsko, Palls, Barcelona, Estartit – vhodné, 
protože cca polovina žáků mají španělštinu jako druhý cizí jazyk

7. Velké investiční akce schválené obecním úřadem na kalendářní rok 2020

- celková rekonstrukce WC pro žáky (hoši i dívky)

- převod internetových stránek z verze „Joomla“ na podporovanou verzi „WordPress“ (hrozí 
ztráta celé databáze v případě hackerským napadením – stalo se u dcery ve škole)

- klimatizační jednotka ve skladu školní jídelny

- osvětlení ve třech učebnách (informatika I.a II., Nj)  a další:

- Osvětlení u šaten
- Výměna některých nástěnek (fyzika a chodba u fyziky)
- Výměna šatních skříní pro zaměstnance školy (p.učitelky)
- Oprava žaluzií v některých třídách (hlavně učebny informatiky, kde je zatemnění 

důležité)
- Stůl do kabinetu M-Z



- Výměna vybraných tabulí (dle finančních možností – cca asi 5 ks)

8. Možnost vaření druhého jídla

- v současné době je kapacita školní jídelny maximálně naplněna, navíc personální situace je 
složitá (nová paní kuchařka se zaučuje), z těchto důvodů nelze zajistit

- v nejbližší době ŘŠ po konzultaci s vedoucí školní jídelny probere možnost zvýšení ceny za oběd od 
následujícího školního roku, s tím, že jídlo bude pestřejší

Zápis provedla: Veronika Doležalová


