
Zápis ze schůzky školské rady (ŠR) ze dne 16.06.2020 

Přítomni:  

Za zřizovatele:    Mgr. Zdeněk Svoboda, Petr Málek 

Za pedagogické pracovníky školy:   Mgr. Miroslava Melicharová,  

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:  Martina Vrbová, Mgr. Michal Marek 

Omluven:     Mgr. Jaroslav Havel  

Hosté:      Mgr. Richard Nový 

 

Program: 
1. Rozpočet školy na rok 2020 
2. Období „výuky na dálku“ – první zkušenosti a hodnocení 
3. Rizika internetu v životě dětí 
4. Evropský den jazyků, Projekt Edison (zapojení rodičů) 
5. Různé 

 

Ad 1) Školská rada byla seznámena s rozpočtem školy na r. 2020. Členové ŠR vzali bez 

připomínek na vědomí. 

 

Ad 2) Členové ŠR diskutovali o výuce na dálku. Nejprve zaznělo poděkování ze strany zástupců 

rodičů všem učitelům za velkou snahu maximálně neočekávanou situaci zvládnout, za nové nápady 

pro vzdálenou výuku, za pravidelný kontakt s dětmi. Rodiče děkovali také za výuková videa, 

kreativitu a trpělivost učitelů. Zároveň bylo vzneseno několik námětů pro budoucnost nebo i pro 

případ, že by se podobná situace opakovala. Otázka možnosti nastavení e-mailové komunikace 

mezi učiteli a rodiči prostřednictvím školního doménového účtu i u žáků 1.stupně, možného většího 

využití online výukových programů či moderních technologií ve výuce s ohledem na možnosti i 

umístění naší školy, zaměření na posilování samostatnosti dětí a jejich (nejen) počítačové 

gramotnosti apod.  

 

Ad 3) Členové ŠR byli informování o semináři Rizika světa internetu v životě dětí, který se 

uskuteční ve spolupráci s MěKiS a MAS Pošumaví v Horském klubu v Kašperských Horách. 

Následně byl stanoven termín na čtvrtek 8.10.2020 a po dohodě s lektorem, ing. Petrem Šmídem 

z organizace Portus Prachatice, bylo dohodnuto rozdělení semináře do 3 bloků: dopolední blok pro 

žáky naší školy, odpolední pak pro zájemce z řad učitelů a poté samostatný seminář pro rodiče 

(širokou veřejnost). 

Ad 4) V září 2020 se uskuteční již druhý Kašperskohorský Babylon – den v rámci oslav Dne 

evropských jazyků, který se koná každoročně 26.září v mnoha evropských městech. V naší škole 

se uskuteční v pátek 25.9.2020 ve spolupráci s MěKiS, ZUŠ a zástupci rodičů. ŠR hovořila i o 

možném zapojení rodičů do školního mezinárodního Projektu Edison, a to formou možnosti 

ubytovat (v únoru 2021) zahraniční studenty přímo v rodinách.  

 

Ad 5) ŠR byla informována o možnostech doučování žáků v době koronavirové krize i mimo ni – 

např. bezplatný kroužek angličtiny pod vedením rodilého mluvčího (Červená) nebo o nabídce pana 

Z. Svobody na bezplatné prohlídky hradu Velhartice a Rabí či komentovaných prohlídek v okolí 

Kašperských Hor pro žáky naší školy. 

 

V případě dotazů prosíme, abyste se neobávali kdykoliv se obrátit na jednotlivé učitele, vedení 

školy nebo na školskou radu. Jsme tu pro vás 😊. Těšíme se na Vaše náměty i doporučení!  

 

V Kašperských Horách 25.6.2020    Zapsala: Martina Vrbová 

Kontaktní údaje: Martina Vrbová (předsedkyně ŠR) - tel.: 604 235 442, e-mail: m.vrbova-

kasperky@seznam.cz 


