
4. jednání – VIDEOKONFERENCE  Školské rady (ŠR) při ZŠ Odry, Komenského 6, 

 příspěvková organizace  

 

Termín: 22.dubna 2020 v 17 hodin 

          Program:  

1. Úvod, seznámení s programem, schválení, doplnění programu 

2. Informace o průběhu distanční výuky jak ze strany pedagogů, tak i rodičů 

3. Příprava školy k nástupu žáků 1.stupně do školy 25.května 

4. Zápis do 1.ročníku 

5. Příprava žáků na přijímací zkoušky v příštím školním roce 

6. Další návrhy a připomínky. 

 

Přítomni členové: Ing. Kateřina Medunová, Mgr. Tereza Volná, Pavlína Mücková, Mgr. 

Alexandra Reptová, Mgr. Zdeněk Lakomý, Mgr. Libuše Králová, Mgr. Vladimír Chodura 

 

Omluveni:, Mgr. Miroslava Mošová, Jaromír Kaspřík 

 

Hosté: Mgr. Radek Hendrych – ředitel školy 

 

ad1) Tato videokonference nahrazuje plánovaný termín jednání ŠR (12.května 2020) 

      

ad2) P.Reptová informovala členy ŠR o průběhu distanční výuky, která probíhá od 11. března 

2020. S žáky lze komunikovat přes doménu komenska.com, webové stránky některých tříd, 

některým žákům byly zapůjčeny notebooky a tablety ze školy. Třídní učitelé mají přehled, 

kdo se zapojuje a kdo ne. Žákům, kteří nemají dobré podmínky domácího vzdělávání nebo se 

do výuky nezapojují, pomáhá školní poradenské pracoviště. Jsou zapojeni asistenti a 

vychovatelky z družiny, o dobrém fungování mezi vyučujícími a žáky napovídá velké 

množství mailů a videokonferencí, samozřejmě se ale najdou žáci, kteří nespolupracují. 

Členové ŠR ze strany rodičů zmiňovali příklady dobré praxe např. v 5.A, naopak malou 

vytíženost žáků v začátcích fungování distanční výuky. Některým rodičům vyhovuje 

každodenní zadávání DÚ, jiným týdenní plán, aby si mohli s dětmi jednotlivé úkoly 

rozvrhnout dle svého času. Vyučujícím bude doporučeno vypracovávat pro žáky úkoly na 

celý týden rozepsané do jednotlivých dnů.  

Na dotaz p.Medunové, zda mohou žáci odebírat dotované obědy v ŠJ po dobu jejich 

nepřítomnosti ve škole z důvodu nařízení vlády, p.ředitel Hendrych zjistil, že nelze. Je ale 

možné přihlásit se jako cizí strávník a zakoupit oběd za nedotovanou cenu. 

ad3)  Probíhala diskuse k otevření základních škol, zatím dle ministerstva školství od 25. 

května pro první stupeň, a to nepovinně. Vedení školy čeká na další metodické pokyny 

z MŠMT.  Bude třeba pak zjistit, kdo přijde do školy a zbytek žáků učit stávajícím způsobem. 

Rodiče dostanou k vyplnění PROHLÁŠENÍ. V třídní skupině bude dle doporučení max 15 

žáků, skupina bude po celou dobu pobytu žáků ve škole neměnná. Děti budou muset mít 

roušky ve společných prostorách, improvizované šatny budou před třídou nebo ve třídě. Bude 

připraven harmonogram vstupu žáků do budovy školy, průběhu výuky a odběrů obědů ve 



školní jídelně. Na konci školního roku budou před přijímacími zkouškami pro deváťáky 

konzultace z M a Čj. 

P.Libuše Králová informovala ŠR, že město zvažuje otevření školek. O termínu otevření MŠ 

se bude jednat na zasedání městské rady.  

P.Tereza Volná se dotazovala,  jak to bude s klasifikací na konci školního roku. Podle návrhu 

vyhlášky  jsou zatím tři možnosti:  

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní 

přítomnost žáků na vzdělávání,  

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, 

kdy žák nebyl osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, 

a 

c) nelze-li vycházet pouze z písm. a) a b), pak lze přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za 

první pololetí školního roku 2019/2020.  

ad4) Zápis do 1.ročníku ZŠ probíhá bez přítomnosti žáků od 1.- 30. dubna 2020. Rodiče mají 

možnost poslat do školy příslušné formuláře poštou, emailem přes datovou schránku nebo 

s elektronickým podpisem. Mohou se dostavit osobně nebo vhodit dokumenty do schránky  

ve vchodu do školy. Ke dni konání videokonference bylo zapsáno 27 žáků, z toho 5 rodičů 

zažádalo o odklad povinné školní docházky. 

Ad5)  Příští školní rok bude z Pvp vyjmuta příprava na přijímací zkoušky, aby si žáci mohli 

zvolit svůj Pvp a ne volit cvičení z Čj a M. Příprava bude probíhat v odpoledních hodinách, dá 

se přepokládat účast těch žáků, kteří budou mít opravdu zájem. K tomuto rozhodnutí a 

vysvětlení vedení školy neměli členové ŠR námitek. 

Ad6) P.Volná ocenila aktivitu p.Rudolfové „100 jarních kilometrů“, ve které motivuje žáky 

k pohybu v době, kdy nenavštěvují školu. 

P.Medunová poděkovala všem pedagogickým pracovníkům za zvládnutí situace v době 

vzdělávání distanční formou. 

Termín následujícího jednání Školské rady se uskuteční v podzimních měsících školního roku 

2020/2021.  

 

Zapsala.: A.Reptová                      V Odrách, dne 22.dubna 2020 

Podpis předsedy:  

 

 



 


