
 

 

 

Zápis z jednání Školské rady Základní školy 

Poniklá  

 

 

 
Jednání se konalo dne 27. 5. 2021 distanční formou od 16:00 do 17:45 hodin.  

 

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

 

Omluveni: Jan Kubín 

 

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

 

 

1) Zavedení elektronických žákovských 
o Dle informací od ředitele školy se osvědčilo, zpětná vazba od rodičů je dobrá, 

v distanční výuce ještě přínosnější. Bude zaveden i modul třídní knihy – 

s omluvenkami a dalšími funkcemi, a to od 1. 9. 2021. Pravděpodobně již od 

2. ročníku. 

2) Multimediální sál 

o Diskuse zatím pouze mezi pedagogy – využívat spíše na jednorázové, nebo 

mimořádné akce, projektové dny, vystoupení, oslavy, prezentace. Bude 

promítání pro školu na oslavu dne dětí 1. 6. Sál je již plně k dispozici a 

zkolaudován, chybí rozšíření na 7.1 zvuk, což je ale již jen nadstavba.  

3) Webové stránky 

o Zprovozněn archiv fotogalerie, upraveny aktuality, připomínky od veřejnosti 

nepřišly. Úkol 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) Družina 

o Dotazník neproběhl, pouze dílčí osobní dotazy rodičům, pořízen molitanový 

hrad. Obnova drobných věcí běží průběžně. Úkol p. ředitel – vytvořit seznam 

toho co je v plánu dokoupit nebo obnovit (malý rozpočet). Diskutována 

možnost rozšíření družiny, tak aby se do ní vešlo více dětí (aktuálně od 

9/2021 pouze pro první dva ročníky), úkol p. ředitel – zjistit možnosti a 

principy fungování tzv. školního klubu, prostory by se určitě našly… 

5) Školní rok 2021/2022 

o Videoprezentace se aktuálně zpracovává, bude distribuována emailem a 

vystavena na webu školy 

o AJ bude od září od 2. třídy – dvě vyučovací hodiny týdně, p. ředitel 

předpokládá příchod nového pedagoga pro AJ na 1. stupeň 

o Odchází paní učitelka Gore, měl by přijít nový pedagog (viz. Výše) + paní 

Pušová do družiny. 

o Organizace prvního stupně – samostatně 1. třída, 2. třída, 3. třída a 4.+5. 

třída, na některé předměty bude spojena 2. a 3.  



o Úkol p. ředitel – zpracovat plán využití tříd, a to i vzhledem k vývoji na prvním 

stupni (kmenové třídy, učebny, apod.)  

6) Granty a dotace 

o grant Liberecký kraj – volnočasové aktivity: žádost nebyla podána 

o prázdninové kempy – dotace MŠMT: žádost podána, čeká se na rozhodnutí, 

ideální by bylo stanovit termín kempu dopředu, a podle rozhodnutí jen 

nabídnout a poté zrealizovat, nebo nezrealizovat. 

7) Ostatní 

o zhodnocení dalšího kola distanční/prezenční výuky – děti i pedagogové 

zvyklejší na distanční výuku, platforma se jeví jako vhodná (Google 

Classroom), prezenční je samozřejmě přínosnější 

o kouření před školou – Je zakázáno už nyní, p. starosta přislíbil dodat další 

zákazové cedulky, “porušovatele“ upozorňovat na zákaz… 

o další vzdělávání pedagogů – nezdá se úplně koncepční, je to ponecháno na 

vůli a zájmu pedagogů, p. ředitel dostává informace o absolvovaných 

školeních, webinářích apod. ŠR doporučuje vytvořit plán vzdělávání – i dle 

kvalifikací pedagogů, nejen dle zájmu… Tento průběžně vyhodnocovat. 

o školní zahrada + venkovní učebna – zahrada projde malou renovací, venkovní 

učebna zatím naplánována není, v případě zájmu možno využít “přenosné 

varianty“, případně navrhnout parkovou úpravu někde na návsi (třeba 

formou stálých laviček), kde by výuka mohla probíhat.  

8) Diskuse 

o ŠR se domnívá, že by bylo vhodné a žádá p. ředitele o rozeslání informačních 

emailů členům ŠR - při důležitých rozhodnutích (např. přijetí dotace) nebo 

jiných zásazích do fungování školy, případně o zvážení informování ŠR 

formou pravidelných emailů. 

 

 

 

Termín dalšího jednání bude stanoven emailovou formou, předpoklad je 10/2021. 

 

 

Zapsal: Paulů 31. 5. 2021 


