2. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Oskava, p. o. – 15. 10. 2020
Přítomni:

Alois Vrba, předseda, zástupce zřizovatele
Mgr. Zuzana Doubravová, zástupce školy - on-line
Andrea Bokůvková, zástupce rodičů
Mgr. Jaromíra Lónová, ředitelka školy - host

Program jednání:

1. Projednání stížnosti na Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků a žádost o
přezkum
a) Porovnání výsledků hodnocení písemných prací s platnými Pravidly hodnocení
Školské radě byly předloženy písemné práce žáků (namátkový výběr bez jména žáka)
z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, matematiky
a dějepisu. Všechny práce byly hodnoceny v souladu s přijatými Pravidly hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, schválenými Školskou radou dne 29. 11. 2018. Jednotlivé
otázky (příklady) byly bodovány, u celkového součtu bodů byl uveden i maximální
možný bodový zisk a procento úspěšnosti žáka.
b) Předložení výsledků vzdělávání žáků za 2 klasifikační období školního roku
2019/2020 a jejich porovnání s výsledky nezávislého testování společností SCIO
(souhrn za školu)
Výsledky vzdělávání žáků přímo korespondují s jejich dosahovanými výsledky
obecných studijních předpokladů.
c) Předložení výsledků jednotné přijímací zkoušky za školní roky 2018/2019 a
2019/2020
Z porovnání dosažených výsledků žáků v přijímacím řízení vyplývá výrazný posun
úspěšnosti žáků v českém jazyce i matematice.
d) Předložení průběžné klasifikace žáků
Průběžná klasifikace žáků v jednotlivých předmětech se pohybuje ve váhovém rozpětí
známek 100% - 25%, za aktivitu v hodinách žáci získávají dostatek motivačních
známek.
Závěr:
Školská rada na základě předložené dokumentace zjistila, že Pravidla hodnocení výsledků
vzdělávání žáků jsou nastavena objektivně a klasifikace žáků se jimi řídí. Vzhledem
k dosaženému výraznému zlepšení výsledků žáků u přijímacího řízení je patrné, že nastavená

pravidla jsou ve prospěch žáků a jsou dostatečně motivační. Školská rada neshledala důvod
k jejich změně.
Hlasování o předloženém návrhu změny Pravidel hodnocení:
Alois Vrba – proti
Andrea Bokůvková – proti
Mgr. Zuzana Doubravová – proti
Hlasování o ponechání Pravidel hodnocení ve stávající podobě:
Alois Vrba – pro
Andrea Bokůvková – pro
Mgr. Zuzana Doubravová – pro

2. Protiepidemiologická opatření školy
Školská rada byla ředitelkou školy seznámena se zajištěním hygienických podmínek
v souvislosti se šířením epidemie Covid-19 a se zakoupením ozonových generátorů pro
všechny součásti subjektu.

3. Organizace distančního vzdělávání
Ředitelka školy informovala školskou radu o změnách v legislativě týkající se distančního
vzdělávání a o organizaci distančního vzdělávání v ZŠ Oskava.
4. Závěr

Zapsal: Alois Vrba – předseda školské rady
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