
Zápis z 2. jednání Školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková 

organizace  
 

Program: 

1. Seznámení s programem, schválení, doplnění programu 

2. Setkání ŠR s vedoucím školní jídelny p. Miloslavem Černochem a s hlavní kuchařkou 

p. Jitkou Jančovou 

3. Seznámení členů ŠR s obsahem dokumentů:   

a) Inspekční zpráva 

b) Protokol o kontrole 

c) Finanční audit 

4. Diskuze s členy rady o tématech: 

a)  skladba povinně volitelných předmětů  

b)  příprava na přijímací zkoušky  

c)  rozdělení žáků do skupin dle úrovně v hlavních předmětech (Čj, M, Aj) 

d)  kvalita výuky Aj 

e)  spolupráce školy s rodiči a s žákem  

f)  výzdoba školy 

5. Další návrhy a připomínky 

 

Přítomni: členové Mgr. Libuše Králová, Mgr. Miroslava Mošová, Ing. Kateřina Medunová, Mgr. 

Tereza Volná, Pavlína Mücková, Mgr. Vladimír Chodura, Mgr.Alexandra Reptová, Mgr. Zdeněk 

Lakomý 

Omluveni: Jaromír Kaspřík, Jitka Jančová 

 

Jako host: Miloslav Černoch – vedoucí školní jídelny 

 

 

ad2)  

Členové ŠR prodiskutovali klady i zápory školního stravování a  dohodli se s p. Černochem na 

následujícím:  

Skladba jídla – nepoužívat glutamáty, místo dezertů bez výživové hodnoty dělat např. šlehané tvarohy, 

pudinky apod., zařazovat více ovoce a zeleniny, zahušťovat polévky tak, aby posléze nevznikla těžce 

stravitelná rosolovitá hmota, nepřesolovat polévky 

Nová opatření v ŠJ – výběr ovoce a zeleniny ze salátového baru, výběr ze tří jídel 3x týdně, nový 

konvektomat 

Organizační opatření – vyřešit problém s dlouhými frontami po 6.hodině, poučit žáky, aby neplýtvali 

jídlem tím, že si u výdeje jídla řeknou, kolik a co chtějí, nenutit děti do jídla -  zajistí škola 

 

ad3) 

Členové ŠR se předem seznámili s obsahem výše uvedených dokumentů. Bylo jim odpovězeno na 

některé dotazy. Např. pitný režim ve ŠD je a bude zajištěn.  Všichni žáci a zaměstnanci školy mají 

založenu g-mailovou schránku, kterou využívají ke vzájemné komunikaci. Adresa je ve formátu 

jméno.příjmení@komenska.com. Ve škole je 1 třetina dojíždějících žáků z 18 různých obcí, což 

ovlivňuje časový rozvrh výuky. MaTěJ  je posílení výuky v předmětech  matematika, tělesná výchova, 

jazyky. V příštím školním roce se budeme více věnovat nadaným žákům.  
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 ad4)  

a ) Skladba i množství Pvp je dostačující, pro  6.-7. ročníky bude na výběr 9 skupin, pro 8.-9.ročníky 8 

skupin.  

b) Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M je realizována v rámci Pvp, čímž se snižuje 

možnost výběru dalšího Pvp pro žáky dle zájmu. Návrh na další školní rok 2020/21: vyučovat 

přípravu na přijímací zkoušky jako nepovinný předmět, prokonzultovat předem s rodiči a 

žáky budoucích 9.tříd. 

c) Žáci jsou rozděleni dle úrovně: od 7.ročníku v Aj, od 8.ročníku v Čj a M, kde jsou 

vytvořeny vždy 3 skupiny ze 2 tříd. 

d) Anglický jazyk se vyučuje již od 1.ročníku jako nepovinný předmět (1.a 2.ročník). Pro 

zkvalitnění výuky je a bude více skupin v jednom ročníku (3 – 4). Náplň akcí, soutěží  a 

projektů v Aj je pestrá a dostačující – viz ŠVP. Vzhledem k nedostatku aprobovaných a 

kvalifikovaných učitelů Aj budou mít vyučující, na které byla stížnost, méně hodin výuky Aj, 

bude pokračovat hospitační činnost. 

e) Členům ŠR byly vysvětlen způsob spolupráce včetně řešení šikany. Spolupráce školy 

s rodiči a s žákem je úzká a intenzivní a je vedena na několika úrovních dle potřeby: žák – 

rodič – třídní učitel – výchovný poradce – školní metodik prevence – školní psycholog- 

speciální pedagog – vedení školy, popř. pracovnice OSPOD. 5x ročně probíhají třídní 

schůzky, individuální konzultace kdykoliv po domluvě, (akutně ihned), rodiče se pravidelně 

zúčastňují akcí školy ( sportovní akce, přednášky, projektové dny apod.) Nedostatky, na které 

poukazovala p. Volná, byly  členům ŠR vysvětleny. Hlášení úrazů zákonným zástupcům 

probíhá neprodleně telefonicky, ale údaje nebyly zapsány do knihy úrazů (administrativní 

chyba). Při řešení šikany jsou se situací seznámeni rodiče agresora i oběti prostřednictvím 

třídního učitele nebo metodika prevence. Školní psycholog šikanu šetří a popř.poskytuje 

podporu oběti. 

f) Výzdobu školy navrženou rodiči (malba učiva na schody a podlahu) provede škola na 

vlastní náklady, rodiče nabídli pomoc. P.uč. Feglerová začne s pracemi v srpnu před 

přípravným týdnem, rodiče se s ní mohou spojit. 

 

ad5)  

Členové ŠR se dohodli, že další jednání ŠR bude v listopadu 2019. 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Alexandra Reptová                                 V Odrách dne 13.června  2019 

Podpis předsedy:  

 

 


