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

 příspěvková organizace  

 

Termín: 14. ledna 2021 v 16 hodin 

          Program:  

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

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

3. Informace o zpětné vazbě škole od rodičů na on-line výuku 

4. Hodnocení žáků v 1. pololetí  školního roku 2020/21 

5. Ekonomický dopad na hospodaření školy, případná  ztráta příjmů za pronájmy a 

jídelnu -  doplňkové činnosti   

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 

 

    

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

14. října 2020. Osvědčila se komunikace přes platformu komenska.com, webové stránky 

všech tříd. založené Google učebny apod. Celkem 48 žákům byly zapůjčeny notebooky a 

tablety ze školy. Žákům, kteří nemají dobré podmínky domácího vzdělávání nebo se do výuky 

nezapojují, pomáhá školní poradenské pracoviště podobně jako v minulém školním roce. Jsou 

zapojeni asistenti a vychovatelky z družiny. Od 2.11. 2020 probíhá distanční výuka (pokud ji 

třída má) formou povinných videokonferencí podle rozvrhu třídy. Četnost videokonferencí za 

týden je stanovena podle toho, zda se jedná o hlavní předmět nebo jiný předmět. Na stránkách 

školy a jednotlivých tříd jsou zveřejněny rozvrhy videokonferencí a četnost pořádání 

videokonferencí do čtyř kategorií podle předmětů. Jednotliví členové ŠR , zástupci rodičů i 

učitelů, hodnotili distanční výuku podle svých zkušeností. Problém vidí v tom, že žáci nemají 

sociální kontakt, mnohde selhává technika, připojení k internetu, někteří žáci se k distanční 

výuce staví velmi nezodpovědně. Všichni by uvítali co nejrychlejší návrat k prezenční výuce. 

Zástupci rodičů poděkovali vyučujícím naší školy za dobře odvedenou distanční výuku. 

ad3) Členové ŠR z řad zástupců školy informovali o zpětné vazbě od rodičů. V době 

distanční výuky proběhly 2x online třídní schůzky (meet, telefon, mail): 

- 12.ledna před pololetím, rodičům byly zaslány předem návrhy známek 

- 19.listopadu v 1.čtvrtletí  

Někteří TU spolupracují s rodiči možná více než při běžné výuce, hlavně TU z 1.stupně. 

Z  třídních schůzek vyplývá, že rodiče oceňují a navrhují i v normální době způsob 

schůzek přes google meet –  dobrá je rezervace času, email nebo telefon. Zákonní zástupci 

jsou rádi, že děti začínají i distanční výuku 7.50, a tak neztrácí návyk ranního vstávání.  

Někteří rodiče diskutovali s učiteli způsob klasifikace.  

 

ad4) Členové ŠR byli informováni o způsobu hodnocení. Hodnocení žáků v 1.pololetí 

školního roku  2020/21 se řídí Doporučením MŠMT, které ministerstvo vydalo 5.1.2021. Na 

základě doporučení mohou být žáci klasifikováni: 



1) známkami 

2) slovně 

3) kombinovaně (z některých předmětů slovně, z jiných známkou) 

 

Vedení školy doporučilo pedagogům zvážit způsob hodnocení a navrhlo 4. způsob, a 

to hodnotit známkami a přiložit slovní hodnocení formou motivačního dopisu. Způsob 

hodnocení si může každý pedagog zvolit sám. 

 

  ad5)  K ekonomickému dopadu na školu s ohledem omezení některých aktivit v souvislosti 

s COVID 19 se vyjádřil písemně pan ředitel Radek Hendrych:  

Škola byla zřízená za účelem poskytování vzdělávání v hlavní činnosti, ve vedlejší 

(doplňkové) činnosti, kterou mimochodem také máme schválenou ve zřizovací listině, škola 

může získávat finanční prostředky. U nás jsou to hlavně pronájmy školních bytů, fitcentra a 

kadeřnictví, pronájem tělocvičen a prodej stravy ve školní jídelně.  Za všech doplňkových 

činností je to pouze pronájem tělocvičen, u kterých registrujeme díky situaci s COVID -19 

ztrátu příjmu. S porovnáním s loňským rokem 2019 činí ztráta za pronájem tělocvičen 

 cca 50.000,-Kč. Určitě máme zase na druhou stranu menší provozní náklady v tělocvičnách - 

úspora tepla, elektrické energie, čistících prostředků apod, a proto školu tato částka výrazně 

neomezí. A pak ještě jeden měsíční nájem fitcentra. Co se školní jídelny týká, byla pořád 

otevřená s výjimkou jednoho týdne, kdy byli všichni zaměstnanci ŠJ v karanténě -  tudíž 

téměř žádná ztráta. Výhoda je, že strava pro tzv."cizí" strávníky je povolena bez omezení 

(omezení byla pouze na způsob výdeje stravy) a díky školnímu automobilu jsme mohli 

rozvážet obědy rovněž bez omezení. 

Větší problém předpokládáme v roce 2021, kdy zřizovatel, město Odry, v důsledku 

předpokládané horší naplněnosti daní (RUD) a ekonomické situaci v ČR snížil provozní 

rozpočty všem příspěvkovým organizacím a TJ Odry o 20%.  

 

 

ad6) Školská rada navrhuje taktéž konání třídních schůzek během školního roku online, jen 

úvodní a závěrečné schůzky na začátku a na konci roku prezenční formou. 

Termín následujícího jednání Školské rady se uskuteční v červnu 2020/2021. Návrhy termínů 

budou členům předem zaslány.  

 

Zapsala.: Mgr. Alexandra Reptová                      V Odrách, dne 18.ledna 2021 

Podpis předsedy:  

 

 

 


