
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

Rada rodičů – 10. 9. 2020



Za školu přítomni

 Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

 Mgr. Robert Srbecký, zástupce ředitele školy



Informace o přípravě školy 

na školní rok 2020/2021

 Rekonstrukce šaten 1. a 2. ročníku

 Modernizace IT zařízení – cca 750 tis. Kč

 Úprava Ukd/9.C

 Podhledy na chodbě u tělocvičny

 Malování školy dle potřeby, realizace nutných oprav

 Příprava provozního rozpočtu na rok 2021 



Docházka do školní družiny 

o prázdninách

 Zajištění docházky pro všechny žáky

z Jihlavy – rozhodnutí zřizovatele

 ZŠ O. Březiny, ZŠ Kollárova 

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

- 6.00 – 15.30

- včetně obědů

 V příštím roce jiné určené školy



Školní rok 2020/2021

28 tříd

16 na 1. stupni

12 na 2. stupni

730 žáků

48 učitelů, 10 vychovatelek

88 zaměstnanců celkem



Školní rok 2020/2021
 Rozjezd výuky po dlouhé pauze – úprava plánů učiva 

– viz MS

 Příprava na možné opakování pandemie – krizové 
scénáře

 Participace na projektu Magistrátu „Podpůrná síť 
inkluzivního vzdělávání“ – partner projektu

 Práce školních speciálních pedagogů – Dana 
Juránková, Silvie Lysá

 Navázání na systém tandemové výuky – personálně 
zajištěno

 V řadě případů zajištěno dělení tříd

 Realizování všech osvědčených akcí



Hlavní akce školního roku
25. 9. 2020  Evropský den jazyků – 26. září → týden jazyků (21. až 25. 9.)

11. 11. 2020  Veletrh zdraví

17. 3. 2021  Svět práce

25. 6. 2021  Sportovní den

16. – 17. 4. 2021  Zápis do 1. ročníku (6. 4. 2021  Den otevřených dveří)

8. 10.
Exkurze do zemědělského

družstva Telč
žáci 6. ročníku

září/říjen 

? jaro
Praha Žáci 5. ročníku

3. - 9. 1.
Lyžařský výcvikový kurz –

Zadov
žáci 7. ročníku

10. – 16. 1.
Lyžařský výcvikový kurz –

Zadov
žáci 2. ročníku

18. - 23. 1.

24. - 29. 1.

Lyžařský výcvikový kurz –

Svratka 2x

(bude rozděleno podle počtu

přihlášených)

žáci 5. ročníku

březen Planeta Země 3000 – Senegal 2. stupeň

17. 3. Svět práce, Řemesla – exkurze 4. – 9. ročník

24. 3. Exkurze Terezín 9. ročník

25. 5. – 4. 6. Školní výlety

2. – 3. 9.
Projekt Poznávání a pravidla

spolupráce
6. ročník

Projekt Nezávislí – v rámci

třídnických hodin
7. ročník

Projekt Povolání - v rámci

Světa práce
8. ročník

2. – 3. 9.
Projekt Kariéra – semináře

k ročníkové práci
9. ročník

1. 3.

Odevzdání přihlášek

k přijímacím zkouškám na

střední školy

9. ročník

2. – 3. 11. Odložené zkoušky Movers Aj 6. ročník

24. – 25. 5. Zkoušky Aj 5. ročník 5. ročník

21. – 22. 6. Zkoušky Aj 9. ročník 9. ročník

23. – 24. 6. Obhajoby ročníkových prací 9. ročník

28. 6. Výlet za odměnu



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 2021/2022 – středa 1. 9. 2021



Hygienická opatření a organizační 

zajištění od 1. září 2020

 Úprava provozního řádu

 https://www.zsobreziny.cz/provozni-rad-hygienicka-opatreni-
covid19

 Omezení pohybu „cizích“ osob po škole –
v případě vstupu nutná rouška

 Nefungují čipy

 Zrušení nebo odložení akcí

 Výjezdy

 Praha

 1. a 9. ročník

 Školní jídelna

 Oddělené provozy ve školní jídelně, úprava konce s ohledem na 
výdej

 Není výdej do jídlonosičů

https://www.zsobreziny.cz/provozni-rad-hygienicka-opatreni-covid19


Výuka

 Zatím obvyklým způsobem

 Informace od vyučujících

Úpravy učebních plánů

 Doporučení KHS nebo MZd

 Online výuka při absenci větší než 50 %

 Roušky ve společných prostorách od 

10. září nařízením MZd



Speciálně pedagogická 

péče

 2 speciální pedagožky

 Dana Juránková, Silvie Lysá

 Podpora přípravy na školu

 Podpora talentů

 Logopedie

 Podpora cizinců

 Tandemová výuka

 Zapojení 11 pedagogů



Organizační opatření

od 14. září 2020

 Kroužky školní družiny

Odloženo na neurčito

 Posun vyučování v 1. a 2. ročníku

 Začátek vyučování 8:05

 Zkrácení přestávky mezi 3. a 4. hod. 

na 10 min.

Ukončení o 10 min. dříve

 Informace e-mailem v pátek 11. 9.



Distanční výuka

 Online výuka při absenci většiny žáků ve 

třídě nebo skupině

 Při nařízené karanténě

 Při uzavření školy

 Nemůže rozhodnout ředitel, ani si vyžádat 

rodiče

 Při absenci žáků:

Bakaláři, Moodle, komunikace s učitelem



Informace IT – novinky

 Modernizace IT zařízení – cca 750 tis. Kč

 PU1 – 16 nových počítačových sestav

 Učebny 2. st. – 7 nových počítačových sestav

 Nové dataprojektory v učebnách (6 kusů)

 Nové notebooky pro výuku (8 kusů) 

 Výměna switchů v serverovně a PU1 (zrychlení sítě)

 Posílení Wi-Fi pro žáky a vyučující

 Nový antivirový server

 Doplnění počítačových sestav do TP, SPEC., a kabinetů 

 Corinth 3D ve všech třídách



Projekt Šablony

školní roky 2018/1019, 2019/2020

2 700 000 Kč

Prodlouženo do 21. 12. 2020

 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 Školní psycholožka 

 2 speciální pedagožky

 Projektové dny

 Tandemová výuka

 Klub pro žáky ZŠ 

 Šablony III od ledna 2021



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  

Komunikace s jednotlivci a ve skupině – 2 semináře na 

podzim 2020



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 2020/2021

 MAP II – ORP Jihlava

 Školní parlament, kulturní inkubátor, návštěvy na SŠ, 

čtenářská gramotnost

 Cesty ke zdraví 2020/2021

 Každý jsme jiná osobnost

 Veletrh - ? forma

 Waterproject – odložen na 2021/2022

 výměnný projekt s holandskou školou Pieter

Nieuwland College v Amsterdamu



Nabídka zájmových aktivit

 Kroužky v rámci ŠD 

 převážně 1. stupeň, počet kroužků neomezen

 platba 150,- Kč/měsíc 

 Kroužky mimo rámec ŠD

 80 Kč/měsíc/kroužek

 5. ročník

 Informační centrum v rámci ŠD

 Platby ŠD a kroužků

 platba se provádí pololetně (5 měsíců) 

 v září a v lednu – preferována platba inkasem

 nastavit limit (5 x 1 měsíc x počet sourozenců)

možnost odhlášení po 5 měsících docházky



Výbor Rady rodičů

 Čamra Karel – předseda 

 Končí ve funkci

 Poděkování za dlouholetou spolupráci

 Bc. Brabcová Lucie – pokladník

 Tymkovič Tomáš

 Volba předsedy RR 

 Nový předseda: Tomáš Tymkovič

 Nový člen výboru: Lenka Pospíšilová

Oba zvoleni jednohlasně



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

 Žádost o spolupráci

 Elektronicky v době informačního odpoledne 5. listopadu 2020



Stav rozpočtu RR

Stav financí 2020/2021:

Příjem Výdej Zůstatek

Převod z 2019/2020 196818,73

Příspěvky rodičů 0 196818,73

Výdaje 16605 180213,73

Kredit.úrok 0 180213,73 177945,73 BÚ

2268 Hotovost

180213,73 CELKEM

Čerpání z rozpočtu RR:

 Výtvarné pomůcky pro 2. st.



Návrh příspěvku 

 1. stupeň 200 Kč/žák

 2. stupeň 250 Kč/žák

 Rodiče, dle svého uvážení, mohou poskytnout i vyšší 
příspěvek

 Příspěvky vyberou třídní učitelé do konce září

 Možnost sponzorských darů, které by pomohly 
zlepšit podmínky vzdělávání a výchovy na škole

 Předpokládaný stav účtu na konci září – cca 340 tis.



Návrh čerpání rozpočtu RR ve 

školním roce 2020/2021

 Stálé výdaje

 Pitný režim – nyní pozastaven

 Odměny žákům

 Výtvarné potřeby

 Spotřební materiál do informačního 

centra

 Podpora školního sportovního klubu

 Stání pro kola

 Čističe vzduchu



Diskuze

 Příští Rada rodičů proběhne 3. června 2021



Děkujeme za pozornost

www.zsobreziny.cz


