ZÁPIS č. 36
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2018-2019)
ze dne 26. 03. 2019
Účast:
Za zákonné zástupce nezletilých žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele

Jiřina Brejchová
Boleslav Láska
Mgr. Petra Častorálová
Mgr. Milena Kalabzová
Mgr. Milena Majerová
Ivana Vraná, DiS

Host

Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
1) Rekapitulace zápisu č. 35
2) Rekonstrukce školní zahrady – ředitelka školy seznámila členy rady s tím, jak pokračuje projekt
kompletní rekonstrukce vnitřního bloku školní zahrady, na jehož podobě se svými podněty podílela
široká veřejnost, žáci i pedagogové. Tato kompletní revitalizace školní zahrady bude umožněna i
díky schválené dotaci Státního fondu životního prostředí. Po uskutečnění výběrového řízení tak
realizace projektu plánovaně proběhne v období března až listopadu roku 2019. Škola se v rámci
projektu také zavázala k uskutečnění některých participačních aktivit pedagogů, žáků i jejich rodičů.
Rodiče a široká veřejnost jsou o této akci informováni prostřednictvím webových stánek školy,
venkovní vitríny v areálu školy a Doubraveckých listů.
3) Zpráva o hospodaření školy za rok 2018 – zpráva byla předložena členům školské rady, kteří se
mohli vyjádřit k rozboru a navrhnout případná opatření ke zlepšení. Zpráva byla schválena.
4) Diskuze:
a) Hodnocení skupinové práce – Školní rada se zabývala dotazy rodičů, jakým způsobem jsou žáci
hodnoceni v rámci skupinové práce a jaká kritéria hodnocení jsou běžně užívána. Skupinová
práce je standardní vyučovací metoda, u které je třeba se předem zamýšlet nad organizací,
způsobem provedení a způsobem hodnocení tak, aby žáci po skončení úkolu prošli nejen
rozvíjením klíčových kompetencí, ale také zároveň byla práce ve skupinách pro všechny
motivující, přiměřeně náročná a poskytovala jim zpětnou vazbu. Bylo konstatováno, že evaluaci
žáků musí předcházet srozumitelné seznámení žáků s cíli vzdělávání a kritérii hodnocení,
doporučené je udílet nižší váhy pro známku a systematicky vést žáky k sebehodnocení vlastní i
cizí práce ve skupině.
b) Předmět pracovní činnosti – žáci devátých tříd v rámci předmětu pracovní činnosti absolvují po
část roku výuku vaření, která probíhá jednou za 14 dní v předem zvolených skupinách. Z řad
rodičů byl vznesen dotaz, zda je výuka vaření v rámci předmětu pracovní činnosti vhodná i pro
chlapce. Na základě tohoto dotazu byla vytvořena anketa pro všechny žáky devátých tříd, ze
které vyplynulo, že tento předmět žáky v naprosté většině baví, oceňují přátelskou atmosféru,
vzájemnou komunikaci a neméně žáci také oceňují, že si mohou vyzkoušet vařit i nové pokrmy.

Negativní zpětná vazba se týkala hlavně zjištění toho, kolik stojí v dnešní době nákup surovin a
také času vymezeného pro vaření. Odpolední vyučování není pro každého žáka vyhovující.
Celkově ale žáci přistupují k předmětu velmi pozitivně bez rozdílu pohlaví.
c) Zavedení kroužku anglické konverzace s rodilým mluvčím – na základě zájmu rodičů je
plánováno zahájit pro školní rok 2019/20 odpolední kroužek, který by vedl rodilý mluvčí.
Kroužek zaměřený na anglickou konverzaci by vedl zkušený lektor, ve skupině by byl menší
počet žáků. O uskutečnění záměru budou rodiče informováni.
d) Doporučení připojištění žáků pro případ odpovědnosti za škodu z nedbalosti – škola
doporučuje zákonným zástupcům, aby zvážili sjednání připojištění pro své potomky pro případ
odpovědnosti za způsobené škody na majetku školy.
e) Projednání stížnosti parkování v okolí školního areálu – vedení školy byla doručena stížnost,
která se týkala parkování aut v bezprostředním okolí školy na zatravněných prostorech, kde tak
dochází k devastaci zeleně a okolního životního prostředí. Problém s vhodnými parkovacími
místy kolem školy a jejich úpravou bude škola projednávat se zástupci magistrátu a bude usilovat
o nápravu.
f) EQ kurzy pro učitele a rodiče na 1. stupni – příznivý ohlas u rodičů žáků 1. stupně měly EQ
kurzy, které byly pořádány společností Qiido, patronem nadaných dětí. Sekání proběhla
v odpoledních hodinách v období únor – duben 2019.
Usnesení:
Školská rada projednala a schválila Zprávu o hospodaření za rok 2018.
Příští schůzka ŠR: konec srpna 2019
Zapsala: Mgr. Milena Kalabzová
V Plzni 09. 04. 2019

