
 

 

 

Zápis z jednání Školské rady Základní školy 

Poniklá  

 

 

 
Jednání se konalo dne 21. 1. 2021 distanční formou od 16:00 do 17:45 hodin.  

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

Jiří Paulů 

 

Přítomni: Zdeněk Vinklář, ředitel školy 
 

 

1) Schválení výroční zprávy ZŠ Poniklá 2019/2020 
Školská rada schválila jednohlasně Výroční zprávu ZŠ Poniklá za školní rok 2019/2020 

2) Zavedení elektronických žákovských 

Ředitel školy informoval o zavedení elektronických žákovských knížek – aplikace Škola 
online. Systém byl zaveden pro druhý stupeň, zápis známek už od září pouze elektronickou 

formou, funguje i jako mobilní aplikace. 

 Systém bude zaveden od 3. třídy 

 Účty budou různé pro studenty a rodiče, s různými úrovněmi přístupu 

 Od nového školního roku také moduly pro elektronické omluvenky, poznámky a další 

(vše zodp. p. ředitel) 

3) Tělocvična a multimediální sál 
Paulů informoval o stavu rekonstrukce podlahy a obložení tělocvičny – je již hotová, nicméně 

kvůli omezením daným epidemiologickou situací se nesmí využívat – a multimediálního sálu 

– ještě není hotový zvuk, bude nejpozději do konce února.  

 Je potřeba rozmyslet využití multimediálního sálu školou – jestli bude nějaké 

pravidelné (každý týden, třeba audio-video kroužek, pravidelná výuka, apod.), nebo 

pouze nárazově (projektové dny, filmy, divadla, oslavy školy, apod.) (zodp. celý 

pedagogický sbor) 
4) Nové webové stránky 

V provozu od září, chybí archiv starých fotek (bude zpracován postupně, cloudovou formou, 

podle školních roků). Prohlídka školy by měla být výše na stránce. Systém uploadování fotek by měl 

být intuitivnější. 

 Připomínky na funkci a vzhled webu směřovat k řediteli školy, emailovou formou, ten 

je potom předá webmasterovi 

5) Fungování školní družiny  

Pochvala fungování družiny od rodičů (pedagogové, program pro děti, zájem), vybavení a hry 
by bylo potřeba obměnit a doplnit – poplatek za družinu je možné zvýšit, třeba na 100,- 

Kč/měsíc - od pololetí. 

 Bude zpracován dotazník dětem a rodičům, co by do družiny chtěli doplnit (zodp. p. 

ředitel) 
6) Distanční výuka 

Zhodnocení průběhu a formy distanční výuky. Škola zavedla Google Classroom, plně funguje 

od prosince. Byl zaveden pevný rozvrh hodin, některé předměty jsou mírně podhodnoceny, bude 

dohnáno v jiných předmětech nebo po znovuzavedení prezenční výuky. Školení pro učitele není 

mnoho v nabídce, ale bylo by potřeba pro plné využití platformy. Webináře zaměřené na didaktiku 



při online hodinách můžou výrazně pomoct při zvládání online hodiny učitelem. Učitelé by 

měli vést žáky k maximálnímu využívání platformy.    
7) Školní rok 2021/2022  

Den otevřených dveří není možný, funguje virtuální prohlídka na webu školy. Zápis – 

informace do obecního zpravodaje, spolu s informacemi pro rodiče budoucích prvňáků.  

 Vytvořit videoprezentaci školy z videí s žáky prvních a druhých tříd – sestříhat do 

malometrážního videa pro šíření na sociálních sítích (1-3 minuty). Moderní, hravé, 
veselé, pohyblivé video, přímo z rukou dětí. (zodp. materiál p. ředitel a učitelský sbor, 

střih Paulů)   

 Od příštího školního roku bude zavedena i pro druhou třídu jedna hodina Anglického 

jazyka týdně, bylo by vhodné udělat nějakou vzorovou hodinu od učitelek už v tomto 
školním roce (zodp. p. ředitel) 

 Škola se připojila k projektu rodilých mluvčích (angličtina) do škol, v rámci projektu 

MAS Přiďte pobejt, projekt bude pokračovat do r. 2022.   

8) Ostatní – diskuse nad formou propagace školy 
 

 

Termín dalšího jednání bude stanoven emailovou formou, předpoklad je 4. – 5. /2021. 

 
 

Zapsal: Paulů 24. 1. 2021 


