
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava

Rada rodičů – 24. 6. 2020



Za školu přítomni

Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Mgr. Vladimír Nekvinda

Mgr. Robert Srbecký

Mgr. Pavel Říha



Výbor Rady rodičů

Čamra Karel – předseda 

– Končí ve funkci

– Poděkování za dlouholetou spolupráci

Bc. Brabcová Lucie – pokladník

Tymkovič Tomáš

Volba předsedy SR

– Září 2020



Školská rada

Karel Čamra – končí ve funkci

Iveta Čopáková – končí ve funkci

Alice Šedivá Neckářová

Josef Herout

Ivana Jelínková – končí ve funkci

Zdeňka Obrdlíková

Nová volba ŠR – podzim 2020



Čerpání rozpočtu SR

Poděkování za podporu některých aktivit 

školy

Stálé výdaje

– Pitný režim

– Odměny žákům

– Výtvarné potřeby

– Spotřební materiál do informačního centra

– Asociace školních sportovních klubů



Čerpání rozpočtu SR



Čerpání rozpočtu SR



Informace o odcházejících žácích

5. ročník – 6 žáků

7. ročník – 4 žáci

9. ročník – 57 žáků

Výhled: od září 2020 nastoupí cca 720 žáků



Mimořádná opatření ve škole

od 11. 3. – zakázána osobní přítomnost 

žáků ve škole

13. 3. - dopis rodičům

od 16. 3. – dálková výuka

přístupová hesla Bakaláři (Komens), 

Moodle

zápis do 1. ročníku – elektronicky

30. 4. – vyhláška  a metodika k hodnocení



Rozvolňování mimořádných opatření

od 11. 5. – příprava 9. ročníku na přijímací 

zkoušky

od 25. 5. – dobrovolná docházka žáků 

prvního stupně

od 8. 6. – třídnické hodiny – 2.stupeň

vydávání vysvědčení

výměna učebnic na začátku roku



Zajištění výuky a ukončení školního roku

dálková výuka – nastavení pravidel

skupiny na 1. stupni + dálková výuka

zapojení učitelů 2.stupně

(sociální hledisko)

dodržování hygienických pravidel 

opatření ve školní jídelně

příprava žáků 9. ročníku

třídnické hodiny na 2.stupni



Hodnocení dálkové výuky, vysvědčení

metodika ministra školství

formativní hodnocení, motivace k učení

závěrečné hodnocení

- vychází z hodnocení v pololetí

- hodnocení do jarních prázdnin

- přístup k plnění úkolů v dálkové výuce

a práce ve skupinách ve škole 

zvýšení kompetencí k učení 

a využívání ICT



Docházka do školní družiny o prázdninách

Zajištění docházky pro všechny žáky –

rozhodnutí zřizovatele

ZŠ O. Březiny, ZŠ TGM, ZŠ Kollárova 

- dle rozpisu

- termín na naší škole 1. – 17. 7. 2020

- 6.00 – 15.30

- včetně obědů



Informace IT – doba koronavirová

Během pandemie nedošlo ani k jednomu 

výpadku našich vytížených služeb

Systém Bakaláři a Komens

– Zápis hodin, domácích úkolů, zpětná vazba

(stovky až tisíce zpráv od žáků / 1 učitele)

Systém Moodle

– 97 využívaných kurzů během letošního roku

– Výukové materiály, skeny, videa, mp3, 

odevzdání ofocených úkolů, online testy …



Informace IT – novinky

Červen 2020 – dodávka nového vybavení

z výběrového řízení

– 16 výkonných PC sestav pro PU1

– 9 PC sestav pro 2. stupeň a odborné učebny

– 8 notebooků pro potřeby výuky

– 6 dataprojektorů

obměna zastaralých, slabě svítících dataprojektorů



Projekt Šablony

školní roky 2018/1019, 2019/2020

2 700 000 Kč

Prodlouženo do 21. 12. 2020

Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem

Školní psycholožka 

Speciální pedagožka

Projektové dny

Tandemová výuka

Klub pro žáky ZŠ 



Projekt Spoluprací k profesionalitě

2016 – 2020
vzdělávání pedagogů

Prodlouženo do 30. 11. 2020

Podpora práce třídního učitele 

Formativní hodnocení v práci učitele 

– cesta k efektivnímu učení žáků

Mentorské dovednosti  



Projekt Učíme se ze života pro život - KAP

2018 – 2020

Finanční partnerství - 800 000 Kč

Prodlouženo do 30. 11. 2020

Cíl – podpora aktivizačních metod ve výuce

– 2. stupeň 

Oblasti rozvoje
– kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

– polytechnická výchova

– kariérové poradenství 

– jazykové kompetence

– ICT kompetence 

– čtenářská gramotnost 

– matematická gramotnost

Pomůcky, stavebnice, měřící sady, tablety



Další projekty 2019/2020

MAP II – ORP Jihlava

– Školní parlament, kulturní inkubátor, návštěvy na SŠ

Cesty ke zdraví 2019/2020

– Trochu jiné učení

Waterproject – odložen na 2021/2022

– výměnný projekt s holandskou školou Pieter Nieuwland

College v Amsterdamu



Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku - úterý 1. 9. 2020.

Konec 1. pololetí - čtvrtek 28. 1. 2021. 

Konec 2. pololetí  - úterý 30. 6. 2021. 

Podzim. prázdniny - čtvrtek 29. a pátek 30. 10. 2020.

Vánoční prázdniny - středa 23. 12. 2020 až neděle 3. 1. 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 29. 1. 2021.

Jarní prázdniny – pondělí 1. 2. až neděle 7. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 1. 4. a pátek (svátek) 2.4. 2021

Hlavní prázdniny od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021.

Začátek roku 2020/2021 – středa 1. 9. 2021



Třídní učitelé pro příští školní rok 2020/2021



Změny ve vedení školy

Mgr. Pavel Říha 

– Končí ve funkci ředitele 31. 7. 2020

– Děkuji členům Rady rodičů za spolupráci

Mgr. Vladimír Nekvinda

– Nastupuje do funkce ředitele 1. 8. 2020

Mgr. Robert Srbecký

– Nastupuje do funkce zástupce ředitele



Volitelné předměty

nabídka pro 7. – 9. ročník

- konverzace Aj nebo Nj – 1 hod. týdně

9. ročník – navíc semináře

– 2 hod. týdně

Fyzikálně-chemický 

Přírodovědně-zeměpisný

Světa práce

Výtvarný 

– 2 hod. 1x za 2 týdny

Humanitní 

Pohybové hry



Nabídka zájmových aktivit

Kroužky v rámci ŠD a ŠK

– převážně 1. stupeň, počet kroužků neomezen

– platba 150,- Kč/měsíc

Kroužky mimo rámec ŠD a ŠK

– 80 Kč/měsíc/kroužek

Preferována platba inkasem



Certifikáty z anglického jazyka

Spolupráce s Oxford university press

Právo využívat logo OXFORD QUALITY

Reading&writing, listening, speaking

Cíl – motivace žáků k výuce Aj

Letošní 5. ročník – Movers

– přesunuto (říjen/listopad 2020)

9. ročník – KET, PET, FCE

– 15. a 16. června 2020



Soutěže a olympiády

– Geologická olympiáda – 2. místo v krajském kole

Kristina Pop

– Lego robot – 1. místo v krajském kole

Jakub Jan Antonů a Vojtěch Janků

– Robosoutěž ČVUT Praha
přesunuto na 17. 9., příprava o prázdninách

– Řada úspěchů v okresních kolech
Fyzika, matematika, chemie, biologie, konverzace v jazycích

– Řada úspěchů ve sportovních soutěžích
Házená, basketbal, florbal

Talent Vysočiny – vyhlášení 23. 6. 2020

- Jakub Jan Antonů a Vojtěch Janků



Změna plánu akcí

Pouze pro zájemce proběhly
- zkoušky z anglického jazyka (9. ročník)

- obhajoba ročníkových prací (9. ročník)

Zrušeny
- Svět práce – exkurze

- Planeta Země

- výlety

- studijní výjezd do Anglie



Změna plánu akcí

Přesunuty
- Zkoušky z anglického jazyka 5. ročníku – říjen/listopad

- Waterproject – školní rok 2021/22

- Studijní výjezd do Anglie – červen 2021

Úprava akcí
- výjezdy 6. – 8. ročníku

- školní zpravodaj – elektronicky, webové stránky



Diskuze

Organizace dálkové výuky

Náplň školní družiny o prázdninách

1. rada v příštím roce proběhne 

3. září 2020



Děkujeme za pozornost

www.zsobreziny.cz


