Zápis z jednání Školské rady při 22. základní škole Plzeň, Na Dlouhých 49,
příspěvkové organizaci (IČO: 70837813)
ze dne 30. 8. 2021

1. Školská rada projednala a schválila jednací řád školské rady.
2. Školská rada zvolila Mgr. Veroniku Kolbeckovou předsedkyní školské rady.
3. Školská rada zvolila Mgr. Ondřeje Hajducha zapisovatelem školské rady.
4. Školská rada projednala a schválila bez připomínek výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2020/2021.
Výroční zpráva byla členům školské rady zaslána s předstihem k prostudování.
Obsahuje povinnou část a dále nad rámec povinné části informace jednotlivých
metodických sdružení, předmětových komisí, školní družiny a sdružení působících při
škole.
5. Školská rada projednala změny ve školním vzdělávacím programu od školního roku
2021/2022.
Úprava učebního plánu v prvním a druhém ročníku
Ke změnám dochází po vyhodnocení ŠVP. Byly sledovány zejména výstupy
vyučovacích předmětů a význam těchto předmětů pro vzdělávání žáků.
Jako nejméně efektivní byl na 1. stupni vyhodnocen vyučovací předmět angličtina
s informatikou. Předmět byl původně koncipován jako výuka základní obsluhy PC
s využitím základů anglického jazyka, které si žáci přinesli z mateřské školy.
V současné době již ovládání PC nedělá žákům 1. ročníku (až na několik výjimek)
problém. Ne všichni žáci měli v mateřské škole výuku angličtiny, a proto bylo nutné
začít u všech žáků znovu od začátku. Z hlediska další výuky anglického jazyka od 3.
ročníku neměla tato výuka přílišný význam v oblasti jazykových kompetencí žáků.
Dalším důvodem změny je stále častější nezralost dětí v oblasti jazykové a sociální.
Narůstá počet dětí, které přicházejí do školy s problémy socializačními, ale hlavně
s problémy v jazykové oblasti – ve výslovnosti hlásek a slov. Proto bude posílen počet
vyučovacích hodin českého jazyka (1. ročník – 1 vyučovací hodina, 2. ročník –
1 vyučovací hodina). Ve 2. ročníku bude posílena výuka matematiky o 1 vyučovací
hodinu z dotace na volitelný předmět. K této změně bylo přistoupeno po vyhodnocení
distanční výuky matematiky, kde byly zjištěny významné nedostatky ve výstupech
žáků.

Jedná se o dílčí úpravy učebního plánu, které budou součástí stávajícího ŠVP ve formě
dodatku.
Od školního roku 2022/2023 bude výuka probíhat podle nového ŠVP, kde budou
zahrnuty úpravy podle RVP č. j.: MSMT-40117/2020-4, včetně změn ve vyučovacím
předmětu informatika.
6. Školská rada byla seznámena s plánem akcí školy na školní rok 2021/2022. Akce jsou
zveřejněny na webových stránkách školy a zákonní zástupci jsou informování o dílčích
akcích prostřednictvím třídních učitelů
7. Různé, diskuze.

Vypracoval: Mgr. Ondřej Hajduch

Přítomni: Bc. Tomáš Petrů, Mgr. Markéta Pelcová, Mgr. Veronika Kolbecková, Mgr. Ondřej
Hajduch, Mgr. Hana Matoušková, Mgr. Josef Řičica, Mgr. Bc. Zdeněk Janda.
Omluvena: Ing. Lenka Brodzianská
Host: Mgr. et Mgr. Božena Světlíková

