
Zápis z jednání školské rady při Základní škole Pozlovice 
 

Datum konání: 19. 5. 2015 

 

Přítomni: Mgr. Dědková Ivana 

                   Mgr. Hanáčková Pavlína 

                  Krajča Roman 

                   Martinec Tomáš 

            Rajznauerová Jana 

                  Bc. Žmolík Pavel     

Hosté: Mgr. Janeček Přemysl, ředitel školy 

  

Program:    
1. Uvítání členů ŠR a hostů 

2. Rozloučení se školním rokem 

3. Školní informační systém 

4. Výuka rodilým mluvčím 

5. CLIL metoda 

6. Zástupy za nepřítomné učitele 

7. Závěr 

  

ad 1.) Předsedkyně školské rady uvítala všechny přítomné, včetně hostů. 
 

ad 2.) Byl projednán časový harmonogram závěrečného táboráku a rozděleny jednotlivé úkoly, 

které je nutné realizovat - zajištění propagace formou plakátů, občerstvení, příprava, 

spolupráce s DDM, aj. 
 

ad 3.)  Školní informační systém Škola OnLine  

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně 

zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná 

se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím 

internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další 

instalace.  

Od 1. 9. bude možný přístup do některých sekcí tohoto systému také rodičům žáků školy. 

Ředitel školy seznámil členy školské rady s možností instalace aplikace OnLine školy do 

mobilních telefonů. Aplikace je určena k prohlížení aktuálního rozvrhu, včetně všech změn 

jako je suplování, či školní akce a k prohlížení hodnocení (známek). Rodiče tak mohou mít 

kdykoli a kdekoli okamžitý přehled o prospěchu svého dítěte, či mohou vidět, zda mu třeba 

neodpadlo odpolední vyučování. 
 

ad 4.) Základní škola v příštím školním roce nabídne možnost výuky anglického jazyka rodilým 

mluvčím. Bližší podmínky výuky budou upřesněny dle zájmu rodičů. 
 

ad 5.)  CLIL je někdy označován za jeden z přístupů k bilingvnímu vzdělávání (Graddol, 2006). 

Pojem bilingvní lze doslovně přeložit jako dvojjazyčný, tj. užívání dvou jazyků, a to 

mateřského a cizího. Bilingvní vzdělávání může v nejširším slova smyslu znamenat 

používání dvou jazyků ve škole nebo jiném vzdělávacím kontextu. Základní škola v příštím 

školním roce nabídne možnost výuky tímto způsobem. 

 

ad. 6) Ředitel školy seznámil přítomné členy školské rady s personálními změnami v souvislosti 

s pracovní neschopností vyučujících – Mgr. Marty Bílové a Blanky Hořákové. Zastupovat 

budou Mgr. Jana Antošová, Mgr. Zdena Marková. 

 
: 

ad. 7) Předsedkyně školské rady poděkovala všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončila. 

 

 



 

V Pozlovicích 19. 5. 2015 

 

Zapsala:  Mgr. Ivana Dědková  ……………………… 

 

 

Ověřila:  Mgr. Pavlína Hanáčková ……………………… 


