
 

 

 

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Poniklá  

 

 

 

Jednání se konalo dne 4. 11. 2021 v budově ZŠ Poniklá od 16:00 do 

19:00 hodin.  

 

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

Jiří Paulů, Jan Kubín 

 

Přítomni: Zdeněk Vinklář, ředitel školy; Tomáš Hájek, starosta obce 

 

Z minulého jednání ŠR zůstávají úkoly: 

 3) p. ředitel: zvážit rozčlenění archivu fotek po akcích, + zvážit zpracování archivu 

i starších fotek, nutná digitalizace a roztřídění, možná by byla i výzva do Pod horami, 

získat další archivní snímky školy. 

 

 4) p. ředitel – vytvořit seznam toho co je v plánu dokoupit nebo obnovit (malý 

rozpočet); p. ředitel – zjistit možnosti a principy fungování tzv. školního klubu. 

 

 5) p. ředitel – zpracovat plán využití tříd, a to i vzhledem k vývoji na prvním stupni 

(kmenové třídy, učebny, apod.), Zpracovat i s variantami spojování tříd v učebnách 

a s procentuálním využitím učeben. 

 

 7) p. ředitel – vytvořit plán vzdělávání – i dle kvalifikací pedagogů, nejen dle zájmu. 

Zpracovat také plán minima školení pro nové pedagogy. Je vůle zřizovatele pomoci 

škole i při úhradách potřebných neakreditovaných kurzů pro pedagogy, položka 

rozpočtu školy s dotací zřizovatele na základě plánu 

 

 8) p. ředitel – rozeslání informačních emailů členům ŠR - při důležitých rozhodnutích 

nebo jiných zásazích do fungování školy, nic pravidelného, stačí pro informaci, ŠR 

může být řediteli školy i poradním orgánem 

p. Starosta – osadit cedulky se zákazem kouření před školou, jsou ve výrobě 

 

 

1) Schválení výroční zprávy za školní rok 2020/2021 

Schváleno všemi hlasy 

2) Družina (chaos na začátku školního roku – jak k tomu došlo a co se s tím dělá) 

Info ředitel školy: Liberecký kraj financuje školní družiny jen do 50% kapacity 

I. stupně každé ZŠ. V letošním roce dosahuje kapacita našeho jednoho 

oddělení ŠD přesně 50% celkového počtu žáků na I. stupni, LK nám finančně 

nepodpoří (nedá tedy souhlas ani se zřízením) školního klubu, nebo dalšího 

oddělení ŠD. Škola po urgencích rodičů a zřizovatele přistoupila k systému, 

kdy je k dispozici řada kroužků, které pokrývají každý školní den odpoledne, je 

možné tyto kroužky využít, zároveň do nich chodí i mladší děti, které uvolní 



místo ve družině jako takové. Systém je životaschopný, ale je náročný na 

administrativu a pružnost družiny. Kroužky jsou financovány ze šablon. 

Fungující kroužky jsou: Přírodovědný, čtenářský, florbalový, keramika, 

logické a deskové hry + odpolední doučování.  

3) Plánu využití tříd – ředitel školy vysvětlil využití tříd v letošním roce a 

nadnesl možnosti do budoucna. Koncepční zpracování – úkol trvá, viz. výše 

4) Plán vzdělávání pedagogů – trvá úkol, viz. výše 

5) Rozesílání informačních mailů členům ŠR – trvá úkol, viz. výše 

6) Ostatní stručně: 

o Prázdninové kempy + doučování: 

Info zástupci školy: proběhlo uspokojivě, jeden kemp, 22 dětí od 1. do 

8. třídy, hodně pohybu venku 

o Web – fotogalerie: 

Info ředitel školy: zpracování archivu starších fotek v tuto chvíli 

neprobíhalo 

- trvá úkol viz. výše 

 

o Multimediální sál: 

Info zástupci školy: Filmové úterky zatím 1x měsíčně, skladba filmů 

zatím spíše pro pobavení. Sál je využíván i jinými aktivitami, akce 

s ÚZS, Halloween 

-  bude se jednat o evoluci projektu filmových úterků  

o Videoprezentace: 

 Info zástupci školy: zpětná vazba pozitivní, i když malá 

o Kouření před školou – zákazové cedulky, trvá úkol viz. výše 

 

7) Nové podněty/dotazy od rodičů 

o Venkovní učebna – opět přání jejího vytvoření, škola by to využila, 

úkol celá ŠR – vytipovat varianty řešení, pevné i přenosné… 

o Jak je škola připravená na příp. další kolo distanční výuky?  

Info ředitel školy: Škola je připravena zareagovat pružně v případech 

lockdownu i karantény jednotlivých tříd, učitelé si průběžně osvěžují 

dovednosti s G. Classroom  

o Elektronické žákovské – zprávy/notifikace, že něco přišlo, event. 

rozesílat i mailem? Něco ve zprávách, něco v aktualitách na webu – 

Aplikace jako taková notifikace neumí, učitelé se domluví na 

sjednocení přístupu k rozesílání emailů.  

o Pedagogové – jak se s nimi seznámit?  

Diskuse: Profil s fotkou na webu někteří učitelé odmítají. Mailem 

představení rodičům před začátkem školního roku, varianta i 

představení ve zpravodaji obce – bude zváženo.  



Info ředitel školy: e-mailový kontakt na každého učitele je uveden na 

webu školy. 

o Kroužky – malá nabídka pohybových aktivit?  

Info ředitel školy: Nabídka je taková jaká je, není jednoduché najít 

zodpovědnou osobu, která by kroužky zaštítila. Celkem škola nabízí 

šest kroužků a dalších 5 jiné organizace v budově školy.  

Úkol - p. ředitel zváží rozšíření zejména pohybových aktivit, varianta 

vyhlásit veřejnou výzvu rodičům (na webu školy, ve zpravodaji obce) 

zda si někdo nechce nějaký kroužek vzít, vytipovat volné prostory 

v tělocvičně, popř. třídách. 

o Všeobecně – chybí informovanost před začátkem školního roku  - 

např. jaká je nabídka kroužků, jak dlouho budou děti 1. a 2. den ve 

škole, kdo je třídní + kontakty na něj, kdo bude děti učit 

+ malá komunikace ze strany učitelů – pedagogický sbor bude 

upozorněn na potřebu komunikace i reakce na sms i emaily, alespoň na 

1. stupni by bylo dobré zavést informační emaily před začátkem 

školního roku   

o Je vhodné, že ve 2. třídě mají děti 5 učitelů?  

Info zástupci školy: Vhodné to není, vyplynulo to ze situace ve sboru, 

2. třída má alespoň na dva hlavní předměty (ČJ a M) jednoho 

pedagoga, v tuto chvíli není varianta to změnit. 

o Proč se známkují výchovy?  

Info zástupci školy: Známkování je/může být motivační, hodnotí se 

zejména přístup než výkon jako takový  

o Doučování – zohlednit rozvrh (např. 2. třída: pondělí 3h ČJ a 1h M, 

potom doučování ČJ+M a domácí úkol) 

- bude řešeno ve spolupráci s učitelským sborem 

8) Diskuse 

 Škola bude pokračovat v odebírání mobilních telefonů dětem, tak aby 

je ve škole nepoužívaly, nebo používaly minimálně. 

 Škola nebude organizovat Vánoční besídku a rozsvěcení stromu 

z důvodu epidemické situace 

 Starosta obce informoval o možnostech dotací pro ZŠ, existuje možnost 

požádat o dotaci na dovybavení kina a částečné rekonstrukce třídy 

těžkých dílen; je možné připravit žádost na rekonstrukci zázemí pro 

pedagogy a zázemí pro volnočasové aktivity (teoretická možnost 

vybudovat prostory na půdě). 

 Starosta obce informoval ŠR o způsobu stanovování odměny řediteli 

školy, následně proběhla diskuse. 

 

Termín dalšího jednání bude stanoven emailovou formou, předpoklad je 1 nebo 2/2022. 

 

Zapsal: Paulů 16. 11. 2021 


