
 

 

 

Zápis z jednání Školské rady Základní školy 

Poniklá  

 

 

 
Jednání se konalo dne 25. 06. 2020 v Základní škole Poniklá od 16:00 do 18:45 hodin.  

 

Přítomní členové ŠR: Alena Stránská, Eva Holubcová, Barbora Kulhavá, Lucie Zelinková, Jan Kubín 

Omluven: Jiří Paulů 

 

Přítomní hosté: Tomáš Hájek, Zdeněk Vinklář 

 

 

1) Investice do školní budovy  

Starosta T. Hájek informoval o získání dotace ve výši 6,5 mil. Kč (celková investice 7,2 mil. 

Kč) na komplexní opravu podlahy v tělocvičně a na vybavení multimediální učebny. Práce by 

měly být dokončeny v listopadu 2020. 

Od září 2020 bude družina přesunuta do prostor obecní knihovny a naopak. Stavební úpravy 

v budoucí družině jsou nyní dokončeny, probíhá stěhování nábytku a zařizování. V prostorách 

budoucí knihovny ještě stavební úpravy probíhají, i vzhledem k potřebám sousedící školní 

jídelny.   

 

2) První třída 2020 

Zapsáno je 13 žáků, první třída bude samostatně. Tím vzniká potřeba dalšího částečného 

úvazku pro I. stupeň, výběrové řízení probíhá.    

 

3) Angličtina 

ZŠ se chce zapojit do projektu MAS - výuka s rodilým mluvčím. Pokud se projekt uskuteční, 

od září bude fungovat.  

Rozšířená výuka angličtiny – na 2. stupni již nyní (AJ jsou věnovány dvě disponibilní hodiny). 

Na I. stupni zatím s otazníkem – záleží, zda se podaří najít pedagoga s odpovídající 

kvalifikací. Od školního roku 2021/2022 pak případně možná jedna hodina AJ navíc i na 

I. stupni. 

 

4) Propagace školy 

Pracuje se na nových webových stránkách školy, které by měly být v provozu od září. Stránky 

budou obsahovat elektronický informační portál (např. e-žákovská, virtuální třídy, rozesílání 

aktualit mailem atd.).  

Hotové jsou nové fotografie školy, finalizuje se nové logo školy. 

Těsně před dokončením je informační leták pro rodiče nastupujících prvňáčků. 

 

Akce plánované na jaro 2020 (den otevřených dveří / individuální prohlídky školy, soutěž pro 

děti 5. tříd, články do místních deníků) nemohly být vzhledem ke koronavirové krizi 

uskutečněny.  

 

 

 

 

 



ŠR projednala plán akcí směřujících k propagaci školy:  

Slavnostní otevření kompletně vybavené nové přístavby s multimediální učebnou 

- Vzhledem k dokončení na konci listopadu se jako nejlepší jeví spojit slavnostní otevření 

s tradičním vánočním jarmarkem (termín v rozmezí 4. – 6. 12., preferován je pátek od 

odpoledních hodin).  

- Možnost prohlédnout si celou školu 

- O další náplni akce nad rámec jarmarku bude ŠR jednat na své příští schůzce v polovině 

října. 

- garant – p. ředitel, p. starosta a příp. další spoluorganizátoři 

Soutěž pro žáky 5. tříd 

- Bude uskutečněna na jaře 2021 

- garant – p. Stránská 

Články do místních deníků 

- Nyní zejména info o komplexní modernizaci školy a dokončení přístavby – podzim 2020 

+ info o slavnostním otevření přístavby  

- garant – p. starosta 

Leták o výhodách, které naše škola žákům nabízí 

- Charakteristika školy + shrnutí mimořádných výhod (např. příspěvek na pomůcky, 

dotovaná doprava, špičkové technické vybavení atd.) – podzim 2020 

- garant – p. ředitel + p. Kulhavá 

Facebook školy 

- při minulém jednání se ŠR shodla, že by bylo dobré založit školní FB profil, nyní dále 

neprojednáváno – profil prozatím založen nebyl 

- garant – p. ředitel 

 

Nástěnka školy u pošty je využívána a též slouží k propagaci školy. Její technický stav není 

vyhovující – nutno opravit přinejmenším tak, aby se dala dobře otvírat. 

- garant – p. starosta  

   

5) Školní zahrádka 

Probíhají úpravy, dále bude řešeno ve spolupráci s obcí.  

ŠR upozornila na špatný stav dvou venkovních posezení a dřevěné tabule (pův. využíváno 

jako venkovní třída) – nutnost opravy nebo náhrady. 

- garant – p. starosta ve spolupráci s p. ředitelem 

 

6) Zhodnocení distanční výuky během koronavirové krize 

Proběhla otevřená diskuse o průběhu distanční výuky – svůj pohled sdělili rodiče, pedagogové 

i vedení školy. Cílem diskuse bylo mj. najít to, co by bylo dobré zachovat i do další výuky 

a zároveň pojmenovat to, co bylo nevyhovující.  

V rámci tohoto bodu projednala ŠR kritický e-mail paní Kozykové, hodnotící výkon 

ZŠ Poniklá během pandemie. 

 

Z časových důvodů nebyla diskuse zcela dokončena – zmíněny byly převážně slabší stránky, 

pozitivnímu hodnocení nebyl věnován prostor, který by si zasloužilo.  

Následující body pouze zachycují témata, o nichž se ŠR bavila, a odrážejí subjektivní 

a individuální pohled rodičů a pedagogů.   

 

- Systém rozesílání úkolů e-mailem jednou za týden: vyhovující jen částečně (možnost 

udělat si systém), jinak zdlouhavé (nutnost vše fotit a posílat), pro pedagogy zahlcující 

(technicky náročné opravování).  

- Množství úkolů: zde hodnocení rodičů velmi individuální, převažoval názor, že množství 

bylo přiměřené, škola: pokyn z MŠMT - opakovat, nepřetěžovat – snaha o rozumný 

kompromis 

- Způsob zadávání úkolů: ne moc kreativní (učebnice str. xx, k tomu pracovní sešit str. xy), 

málo metodické podpory pro rodiče (popsat cíl výuky), zpočátku chybějící zpětná vazba - 



časem se zlepšilo; pedagogové – přípravy a následná zpětná vazba zabraly mnohem více 

času než při běžné výuce, pozitivní zkušenost s využitím on-line portálu umimeto.cz, na 

stánkách školy zveřejňovány odkazy na další on-line materiály zejména pro výuku cizích 

jazyků  

- On-line výuka: kritika velmi těžkopádného začátku (až od 4. 5.) a minimálního časového 

objemu, rodiče zmínili těžkosti v dodržování časového harmonogramu a technické 

problémy i v případě dobrého počítačového vybavení; projevil se nezvyk – ostych u žáků 

i učitelů při videopřenosech, celkově bylo pozitivní, že on-line výuka začala a opět u žáků 

nastartovala motivaci 

- Komunikace učitelů s žáky: velmi individuální přístupy – od přímé a rychlé komunikace 

přes WhatsApp, přes využití e-mailu či telefonu (kdo má potřebu, může zavolat) 

- Hodnocení na konci roku: známky na vysvědčení nemají vypovídající hodnotu 

- Aktivity nad rámec výuky: snaha o vytvoření sounáležitosti mezi žáky, i když nejsou ve 

škole - využití fotogalerie na webu školy (Rouškománie, Výstavka z karantény, Sami doma) 

– pro pedagogy hodně časově náročné, ale mnoho pozitivních ohlasů od rodičů 

- Ohlasy od rodičů na výuku během karantény: učitelé dostávali vesměs pozitivní odezvu 

(poděkování mailem i telefonicky), zohledňující novou a obtížnou situaci pro všechny  

 

Do budoucna: 

- využití nových materiálů ve výuce (internetové platformy) 

- do výuky víc zahrnovat samostatnou práci žáků a víc sebevzdělávání 

- úvaha o zapojení slovního hodnocení 

- následující školní rok nutnost dohánět to, co se nestihlo 

- urychlení při zavádění elektronického informačního portálu (součást webu školy) 

 

Širší souvislosti 

Vzhledem k problémům, které souvisely s využitím nových technologií, ŠR doporučuje 

vedení školy klást důraz na další vzdělávání pedagogů (webináře, školení). Máme 

technologicky špičkově vybavenou školu a učitelé musí přínosy těchto technologií znát 

a nebát se je využít.  

Pedagogové, kteří jsou ochotni se stále učit nové věci a v případě potřeby vystoupit mimo 

svou komfortní zónu, jsou pro naši školu tím nejcennějším a je potřeba je náležitě podporovat 

a též ohodnocovat. 

 

 

Další jednání ŠR bude svoláno v polovině října. 

 

 

Zapsala: B. Kulhavá, 27. 06. 2020 


