
Jednání školské rady - úterý, 8. 6. 2021, učitelská knihovna 

Zástupci: Ing. Petr Rys, MBA (za zřizovatele)   

  Ing. Alena Baráthová (za zřizovatele) 

  Silvie Donátková (za rodiče) 

  Mgr. František Mrtvý (za učitele) 

  Mgr. Jiří Zaoral (za učitele) 

Nepřítomni:  Klára Maková (omluvena) 

Hosté:   Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 

  Mgr. Jindra Novotná, zástupkyně ředitele 

1. Modernizace školy 

- od 1. 9. 2021 plánovaný začátek přístavby dílen a zastřešení atrií: 

 - nutno vyřešit náhradní vchody do školy (zadní a boční vchody) 

- o prázdninách se bohužel pracovat nebude, práce budou probíhat za běžného chodu školy 

- do budoucna oprava a modernizace školního hřiště 

2. Organizace školního roku 2021/2022 

- změny v ŠVP podle nového RVP: 

 - zapracování povinných hodin informatiky pro všechny třídy od 4. ročníku 

 - rozvolňování učiva informatiky i do ostatních předmětů (práce s PC, s výukovými programy…) 

 - hlavní náplň nové informatiky spočívá více v systematickém uvažování než v užívání ICT 

- do školního řádu zapracována distanční výuka: 

 - v případě znovu uzavření škol a navrácení k distanční výuce) 

- personálně na školní rok 2021/2022 zajištěno 

 - bohužel se nepodařilo zajistit novou posilu na 1. stupeň, kdy jsme měli v pláno otevřít 3 třídy 

 v prvním ročníku (potvrzeno otevření 2 tříd po 28 dětech) 

 - problém s nedostatkem kvalitní pracovní síly do budoucna 

3. Zápis do 1. tříd 

- probíhal distančně, bez účasti dětí 

- budou otevřeny 2 třídy (po 28 dětech) 

- z původního záměru otevřít 3 třídy bohužel sešlo (selhala veškerá jednání o nové posile na 1. stupeň) 

- několik dětí „nezvěstných“ (děti z ulic Dlouhá, Rýmařovská) 



4. Výsledky přijímacího řízení (9. + 5. ročníky) 

- 45 žáků vychází z 9. ročníků: 

 - přibližně 2/3 se hlásilo na školy v Bruntále (gymnázium, SPŠ a OA, SOŠ) 

 - ostatní do blízkého okolí (Krnov, Opava, Rýmařov) 

 - někteří také dále (Ostrava, Karviná, Třeboň, Ostrava) 

- 6 žáků odchází z 5. ročníků: 

 - všichni přijati na víceletá gymnázia (Bruntál - 4, Rýmařov - 1, Olomouc - 1) 

5. Distanční výuka a návrat dětí do škol 

- zvládnuta velmi dobře i díky přechodu na nový systém MS Teams, přes který výuka probíhala 

 - významná pomoc radnice (zajištění licence pro bruntálské ZŠ) 

 - žákům zapůjčeno 40 zařízení ze školy, aby mohli pracovat 

 - případně vyučující připravovali papírové materiály, které si žáci vyzvedávali a následně 

 odevzdávali na vrátnici školy 

 - jakmile byla možnost, probíhaly individuální konzultace ve škole 

 - problémy při distanční výuce spíše u jednotlivců (neúčast, neplnění zadaných úkolů, špatná 

 komunikace) 

 - naopak některým tento způsob výuky naprosto vyhovoval a podávali výborné výsledky 

- návrat žáků zpět do školy po distanční výuce probíhal nejprve rotačně a následně s účastí všech žáků 

 - ČŠI při kontrole kvitovala velmi pozvolný nástup žáků (adaptace, socializace, malé nároky na 

 výkon) 

 - postupně opadala obava žáků z povinného testování ve škole 

6. Různé 

- od 1. 9. 2021 přecházíme na nový školní informační systém Škola OnLine 

 - funguje na podobné bázi jako nynější ELKA (ta je už zastaralá) 

 - efektivnější komunikace s rodiči i žáky (provázanost s mailovými adresami) 

 - zapisování hodnocení, třídní kniha… 

 - modernější, rychlejší, k dispozici i mobilní verze 

- končí funkční období členů Školské rady - proběhne volba nových členů 

 - zástupci školy, delegování zástupců města, výběr možných nových kandidátů z řad rodičů 

 

Zapsal, Mgr. Jiří Zaoral 


