Zápis z jednání Školské rady Základní školy
Poniklá

Jednání se konalo dne 9. 6. 2022 v budově ZŠ Poniklá od 16:00 do 17:30
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

1. Úkoly vzešlé z minulých jednání ŠR – vývoj a stav
1.1. Možná rekonstrukce půdních prostor – půdní prostory zkusí zřizovatel zrekonstruovat
v rámci projektu IROP
1.2. Venkovní učebna – zřizovatel plánuje oslovit studenty architektury nebo vysoké školy
stavební, uspořádat malou architektonickou soutěž s volným zadáním, s finančním
ohodnocením pro vítěze, bude se v tom pomalu pokračovat…
1.3. Oprava stávajících kabinetů – bude upraven prostor před dílnou a dílny budou přeměněny
na kmenovou učebnu; upravena bude v roce 2022 i ředitelna, další kabinety budou
upraveny v roce 2023
1.4. Družina 2022/2023 + kroužky: družina bude fungovat jako doposud, zvýší se nabídka
kroužků (i komerčních) a volnočasových aktivit – práce se dřevem, pohybové aktivity, bude
proveden dotazník, co by kdo z rodičů chtěl za kroužek (úkol p. ředitel – provést dotazníkové
šetření na poptávku po kroužcích).
1.5. Plán vzdělávání pedagogů – realizace – byl cca naplněn, zhodnocen ředitelem jako
prospěšný, bude aktualizován na začátku školního roku. Probíhají i kurzy ukrajinštiny.
Přehled toho, co kdo z učitelů absolvoval bude ve výroční zprávě, jak je obvyklé (úkol p.
ředitel – provést aktualizaci vzdělávacího plánu).
1.6. Archiv fotek/digitalizace historických fotek v rámci výukového projektu (informatika) – první
desítky fotografií jsou již na webu školy, přefocuje se mobilním telefonem, bude se postupně
pokračovat (úkol p. Kulhavá – připravit výzvu do zpravodaje obce na dodání archivních fotek
občanů s tématikou školy – ideálně elektronicky).
1.7. Den otevřených dveří – zhodnocen jako úspěšný, dost návštěvníků, přinesl dva nové žáky,
určitě je vhodné ho zopakovat na jaře 2023.

1.8. Dokumenty na webu školy (švp, rozvrhy kroužků) – ŠPV se bude měnit v roce 2023, dá se na
web už aktualizovaný. (úkol p. ředitel – na začátku školního roku připravit seznam kroužků
s kontakty na zodpovědné osoby nebo pedagogy + medailonky učitelského sboru)
1.9. Angličtina v 2. třídě – bude změna vyučujícího
2. Nové
2.1. Provoz školy ve šk. r. 2022/2023 – do 1. třídy je zapsaných 9 dětí – 7 chlapců a dvě dívky,
možná přibude ještě jedna ukrajinská dívka. Budou zvlášť 1, 2, 3 třída a spojená 4+5, na
výchovy se budou spojovat 1+3 a 4+5. Paní Matoušová bude nově na plný úvazek, celá
angličtina 1. stupeň. Financování školy vypadá slibně, rozpočet 2022 vypadá nyní jako
přebytkový, pro rok 2023 si škola pravděpodobně řekne zřizovateli o menší dotaci na
provoz. Pedagogové jsou odměňováni čtvrtletně, odměny jsou i s přihlédnutím k aktivitě,
kroužkům a vzdělávání jednotlivých pedagogů. Byla diskutována možnost zavedení
příspěvku školy na dopravu pedagogů do zaměstnání, bude řešit interně p. ředitel ve své
kompetenci.
2.2. Zapojení žáků z Ukrajiny – někteří žáci se snaží, jiní méně, je to složitá situace pro všechny
strany, v tuto chvíli není pro ukrajinské děti docházka povinná, bude až od září. Jazyková i
sociální bariéra je velká, půjde se případ od případu, může pomoci i online výuka.
2.3. Internetové připojení ve škole – je stabilní, ale ve špičkách využití může kolísat (úkol p.
ředitel – zvážit a nechat nacenit satelitní připojení).
2.4. Požadavek rodičů na více kulturních akcí ve škole/výletů – podle vyjádření ředitele i
pedagogů jich bylo v druhé polovině druhého pololetí dostatek.
3. Diskuse
3.1. V září 2022 budou volby do školské rady – zástupci rodičů. Volby budou ve webové/mobilní
aplikaci. (úkol pro p. ředitele a p. Kulhavou – připravit informaci o volbách do zpravodaje
obce).
Termín dalšího jednání bude stanoven emailovou formou, předpoklad je 9 nebo 10/2022, po volbách
do Školské rady, které se uskuteční v září 2022.

Zapsal: Paulů 14. 6. 2022

