Jednání školské rady 13. 2. 2020 - zápis
Body vzešlé z minulého jednání ŠR:
1) první třída 2020
Od příštího školního roku dojde ke změně organizace výuky na 1. stupni. Budou vytvořeny 3 třídy: I.
třída – 1. ročník (asi 15 dětí), II. třída – 2. a 3. ročník (21 dětí), III. třída – 4. a 5. ročník (19 dětí).
V následujících letech organizace bude totožná, pouze v případě malého počtu budoucích prvňáků by
se dalo uvažovat o spojení jiných ročníků. Roli také může hrát složení dětí v daném ročníku (počet
dětí se SPU, s výchovnými problémy atd.). Nové organizaci také nahrává nový způsob financování
regionálního školství (proplacení určitého počtu odučených hodin na třídu, dříve přidělování peněz
na počet žáků). Další spojování bude podle počtu žáků v dalších letech. Nový úvazek pro učitele
nebude potřeba, připraví se výběrové řízení na DPČ nebo 1/2úvazek.
2) školní družina
Byla upravena organizace školní družiny, uzavřeno.
3) angličtina
Zapojení do projektu MAS (Angličtina s rodilým mluvčím) není v tuto chvíli možné, přicházelo by to
v úvahu pro další školní rok, MAS bude provádět dotazování škol na zapojení do projektu, p. ředitel
dá zprávu o (podmínkách) zapojení do projektu
P. ředitel zváží zapojení výuky angličtiny i od prvních ročníků, i kdyby jenom prvky, jazykové animace
apod., zváží také otevření mimoškolního kroužku pro 1. – 3. třídu.
4) koncepce propagace školy
Úkol - ředitel školy – vypracovat koncepci propagace, tedy rozpracovat dílčí opatření jako web, dny
otevřených dveří, letáky, články v místním a regionálním tisku ad.
Web – p. ředitel + paní Kulhavá – připravit návrh na to, co by mohlo být na webových stránkách školy
(obecné zadání pro zpracovatele) – např. – informační školní portály. Součástí by mělo být sekce pro
rodiče, sekce pro učitele, sekce pro veřejnost.
Další Propagace:
p. ředitel - Leták pro rodiče dětí 1. třídy – součást zpravodaje obce 3/20
p. ředitel - Den otevřených dveří + plakát na tuto akci
paní Stránská - Soutěž pro děti 5. tříd
p. Starosta - Články do místních deníků, Naše Pojizeří, Krkonošské noviny, 5+2 apod.
p. ředitel - Facebook školy
p. ředitel - V případě zájmu individuální prohlídky a představení školy
všichni - poptat fotografy, cena, doporučení, svodně u p. ředitele

5) výukové tabule pro český jazyk
Jsou objednány u renomované firmy, uzavřeno.
6) pitný režim ve škole
Z hygienických důvodů není možné připravovat rozlívaný čaj nebo teplé nápoje, uzavřeno.
7) vize do dalších let – máme jako škola nějakou cestu a cíl?
Filosofická východiska – pracovat se všemi pilíři školství, pestrost výuky, rozvoj pedagogického sboru,
rozumnost a praktičnost. Podpora komunikace mezi ročníky.
Další vzdělávání pedagogů je v tuto chvíli náročné, je potřeba dovézt spíše lektory do školy, protože
jsou omezené možnosti dopravy, využívá se hlavně služeb MAP, bylo by potřeba se vzděláváním
pedagogů pracovat koncepčněji, bude předmětem dalšího jednání ŠR.
Odměňování pedagogů se podle slov pana ředitele děje podle rozpočtových možností a podle aktivity
pedagogů.
8) návrhy a náměty členů ŠR
Školní zahrádka – měly by se o ni starat děti s učitelem biologie, ideálně něco co se dá zužitkovat, co
přežije léto bez velké péče, vzdělávací… - připravit malou koncepci.
Bude vyměněno lino ve spodní třídě

Další jednání ŠR bude svoláno cca v první polovině května.

