Základní škola a Mateřská škola,
Praha 6, náměstí Svobody 2
náměstí Svobody 2/930, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
www.zs-ns2.cz; tel. ZŠ: 226 233 600, info@zs-ns2.cz
tel. MŠ: 224 324 783, infoskolka@zs-ns2.cz
ID datové schránky: h73v3hz

Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy
14. září 2020
Úvod
➢
➢
➢
➢

systém online schůzky
noví zástupci ze tříd
termíny setkání
zápisy

Informace z jednání školské rady 31. 8. 2020
➢ schváleny výroční zprávy ZŠ a MŠ
➢ schválena aktualizace vnitřního řádu MŠ (povinná distanční výuka pro
předškolní děti)
➢ schválena aktualizace školního řádu ZŠ (povinnost účastnit se distanční
výuky, možnost omlouvání přes rodičovský e-mail)
návrh člena školské rady: ověřit, zda toto omlouvání (+ další osobní či
citlivé údaje) nelze řešit přes „běžný“ e-mail rodičů; ŘŠ zaslala žádost o
ujasnění na kompetentní orgány, čekáme na vyjádření
➢ schválena aktualizace pravidel hodnocení (zřetelné rozlišení předmětů
naukového a výchovného charakteru)
Nový školní rok
➢ prvňáčci, kapacita školy
➢ noví zaměstnanci, uvádějící učitelé
➢ opravy a úpravy ve škole (vybavení 1. tříd, nábytek, lavice, nové obložení
v ½ tělocvičny)
➢ vlastní vzdělávání:
• září-říjen: opakování, ověřování zvládnutí učiva z období 3-6/2020
• výsledky JPZ
➢ náhrady za neuskutečněné školy v přírodě 2019/20 – podklady předány
pojišťovně
➢ pořádání lyžařského výcvikového kurzu – zatím není povoleno

Investice
➢ 2021 – budova MŠ (stěhování dětí snad v 1/2021 do MŠ Vokovická)
➢ půdní vestavba: odsouhlasen vnější výtah na plášti budovy až do 3. patra,
nyní probíhá projektování kuchyně; předpoklad zahájení stavby 2021-22
Protiepidemická opatření
➢ všechny materiály na webu školy
➢ na rodičovské e-maily i konkretizace opatření či informace pro jednotlivé
třídy/děti
➢ problémy s rouškami – apel na nošení roušek dětmi
➢ tlaky na povolení kroužků pro jiné než naše děti v době provozu školy pro
naše žáky (do 18.00) - ředitelka školy objasnila důvody, které ji vedly
k nepovolení pronájmů, zástupci rodičů, kteří se vyjádřili, vyslovili pro
toto rozhodnutí pochopení
Dotazy, diskuse
➢ plán školních soutěží a olympiád, účast dětí na soutěžích – postup dle
pokynů MŠMT, prozatím se budou organizovat pouze školní kola
➢ postup při nachlazení dítěte – s běžnou rýmou, kašlem atp. se žáci mohou
účastnit prezenční výuky, je doporučeno nosit roušku i ve třídě
a dodržovat rozestupy, dbát na běžná hygienická pravidla
➢ stížnost na chladné obědy ve školní jídelně – vedoucí ŠJ prověří
➢ nevhodné poznámky vychovatelky škol. družiny k vyzvedávání dětí – bude
prověřeno ředitelkou školy
➢ stížnost rodičů 7. B a 5. C na malé porce obědů ve školní jídelně –
vedoucí ŠJ prověří
➢ dotaz k výběru nové třídní učitelky 4. A p. K. Měřínské – z cca 16
uchazečů neměla většina odpovídající vzdělání, 2 vhodné kandidátky
upřednostnily místo na jiné ZŠ; p. uč. Měřínská zahájí v příštím roce
vysokoškolské studium; uvádějící učitelka – Mgr. K. Průšová
➢ vypořádání neodučených hodin juda – nutno obrátit se na provozovatele,
Judo Academy nabízí náhradní víkendový program
➢ komunikace zástupce třídy s ostatními rodiči – např. lze využít společného
školního účtu (např. rodice1.A@rodic-zs-ns2.cz)

