
Zápis ze školské rady konané dne 29. června 2020 v zasedací místnosti    

Obecního úřadu  Pačejov 

 

Přítomni:  za obec Pačejov: Ing. Jan Vavřička 

Mgr. Tomáš Cihlář 

za ZŠ Pačejov:      Mgr. Hana Zajícová 

   Eva Přerostová 

za rodiče:                         Monika Buriánková 

   Miroslava Smolíková  

    

Host: ředitelka ZŠ Pačejov – RNDr. Hana Aldorfová 

              

Program jednání 

 

1. Činnost školy v době mimořádných opatření MZČR 

2. Různé 

 

 

        Ad 1) Činnost školy v době mimořádných opatření MZČR: 

 

a) Mgr. Tomáš Cihlář přivítal přítomné a podělil se o své zkušenosti a pocity z 

 nestandardní situace posledních měsíců.  

 

b) Paní ředitelka RNDr. Hana Aldorfová shrnula průběh distanční výuky v době 

 mimořádných opatření. 

 - 11. 03. 2020 – uzavření školy (v této chvíli nikdo neměl tušení na jak dlouho budou 

 školy uzavřeny, kdy a za jakých podmínek se výuka do školních lavic vrátí) 

 - v 1. týdnu bylo žákům zadáno samostudium jednotlivými vyučujícími 

 prostřednictvím webových stránek školy 

 - následně se škola kontaktovala se všemi zákonnými zástupci žáků prostřednictvím 

 e-mailových adres (pouze jedna žákyně neměla možnost internetového připojení z 

 domova, proto škola nabídla alternativy pro vyzvedávání úkolů a jejich plnění) 

 - on-line výuka projekt Google Učebna – umožňuje žákům zadávat průběžně studijní 

 materiál, testy, úkoly a zasílat zpět hodnocení jejich práce. Žáci mohou kontaktovat 

 přímo  svého vyučujícího s dotazy. Umožňuje i funkci Meet – videohovor. Sdalším 

 využitím Google Učebny se počítá i nadále pro zadávání úkolů nebo v případě 

 nemoci žáka či  vyučujícího. 

 - učitelé mladších žáků více využívali k přímému kontaktu s dětmi i rodiči aplikaci 

 WhatsApp 

 - žáci, až na některé výjimky, se do výuky zapojili podle svých možností a schopností 



c) Mgr. Hana Zajícová informovala o úspěšnosti žáků 9. třídy v přijímacích zkouškách. 

 Všichni žáci byli přijati na školy, které si vybrali. Stejně tak byli úspěšní i ve 

 srovnávacích Scio testech. Většina žáků 9. ročníku využila nabídky školy na 

 doučování, které bylo  financováno v rámci Šablon II, což jejich úspěšnost podpořilo. 

 Slavnostní rozloučení s  odcházejícími žáky proběhne 30. 06. v budově. 

 

d) Hodnocení žáků za druhé pololetí proběhlo dle pokynů MŠMT. Nikdo z žáků školy 

 nepropadl. Z 69 žáků prvního stupně prospělo s vyznamenáním 60 žáků. Z 56 žáků 

 druhého stupně potom s vyznamenáním prospělo 32 žáků. Většina žáků si známky v 

 době trvání mimořádného opatření, až na výjimky, udržela nebo zlepšila. 

 

 

        Ad 2)  Různé: 

 

 

a) 05. 09. 2020 – slavnostní otevření zrekonstruovaných školních dílen. 

 

b) Uzavřen projekt STAVEBNICE v hodnotě cca 300 000 Kč. Stavebnice převedeny za 

 symbolickou 1 Kč do majetku školy. 

 

c) Připraven projekt na novou učebnu fyziky a chemie. 

 

d) Během léta bude ve škole provedena rekonstrukce a výměna topení. 

 

e) Zástupci rodičů, školy i obce si vyjádřili poděkování za výbornou spolupráci a  

 zvládnutí mimořádných opatření a vyměnili si vzájemně poznatky, které tato 

 „DIVNÁ DOBA“  přinesla. 

 

f) Pan starosta Ing. Jan Vavřička sumarizoval investice obce Pačejov do základní školy. 

 Realizované: 

 3 500 000 – zateplení 

    750 000 – sociální zařízení 

 Probíhající: 

 2 400 000 – dílny 

 1 800 000 – kotle a topení 

 Plánované: 

 2 000 000 – učebna 

    500 000 – zahrada 

 

g) Paní ředitelka poděkovala obci za její podporu a dále připomněla, že škola čerpá i 

 dotace Šablony II. Díky těmto penězům je vybavení školy na vysoké úrovni. Škola se 

 plánuje přihlásit i do projektu Šablony III.  

 

h) V pátek dne 26. 06. 2020 schválilo obecní zastupitelstvo obce Pačejov na své schůzi 

 výjimku z počtu žáků ve škole. 

 

ch) Spolupráce se SRPŠ nyní funguje bez problémů. 

 



i) Na podzim tohoto roku vyprší tříleté funkční období stávající školské rady. 

 

j) Školská rada se shodla, že období mimořádných opatření jsme při vzájemné 

 spolupráci obce, školy, žáků a jejich rodin zvládli. 

 

 

             

             

 

V Pačejově 29.06. 2020 

                                                                                                     Zapsala: Eva Přerostová 

 

                                                                                                          

        

        Ověřil:  Mgr. Tomáš Cihlář 

                                                                                     

 

                       

 

     


