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Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy
12. září 2022
Úvod
➢ přivítání, informace pro nové zástupce (nejde o oficiální spolek, setkáváme se u
příležitosti třídních schůzek či individuálních konzultací TS/IK – v následujícím týdnu
po jejich konání)
➢ dohoda k zápisu z jednání: zápis ze setkání provede ředitelka školy a vždy požádá
jednoho z rodičů o ověření (nabídla se paní Rutová), poté zápis umístí ŘŠ na web
školy, na nástěnku ve vstupní hale a rozešle e-mailem všem rodičům

Informace z jednání školské rady 30. 8. 2022
➢ schváleny výroční zprávy ZŠ a MŠ, po úpravě bude zveřejněno
➢ schválena aktualizace školního řádu ZŠ (návykové látky), zaslán rodičům, na webu
➢ budou realizovány volby do školské rady, rodiče budou vyzváni k možné kandidatuře

Rekonstrukce MŠ
➢ zkolaudováno, MŠ otevřena, jsou realizovány dodělávky
➢ velká finanční vydání, podpora Odboru školství

Půdní vestavba ZŠ
➢ zkolaudováno, 1. 9. otevřeno, jsou realizovány dodělávky
➢ v rámci žákovského parlamentu – participativní rozpočet – do 12/2022 si žáci mohou
realizovat své projekty na dovybavení (nejen 3. patro)
➢ již lze využívat „kolárnu“ i dvůr (s rekonstrukcí dvora se počítá až po rekonstrukci
školní jídelny, ta by měla proběhnout o příštích letních prázdninách)
➢ bude nacvičena evakuace (nové únikové východy)
➢ výtah není určen k běžnému používání žáky, škola umožní používání např. žákům se
zlomenou nohou či podobným zraněním; v současné době zjišťujeme, zda mohou
v těchto případech žáci používat výtah sami či pouze pod dohledem

Rekonstrukce stoupaček
➢ provedena výměna rozvodu vody a odpadů v celé škole
➢ ve všech třídách vyměněna umyvadla
➢ v průběhu velmi zvýšena prašnost → zakryta všechna IT (počítače, datové projektory,
IA tabule), nyní postupně čištěno a zprovozňováno
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Nový školní rok
➢ prvňáčci – 4 třídy, šesťáci – 3 třídy
➢ ještě dokupovány učebnice do školního skladu, na příštím jednání budou zástupci
rodičů seznámeni s přehledem zapůjčovaných učebnic
• dotaz na návaznost učebnic angličtiny:
- změna od 1. třídy (Explore Series), od 5. třídy Project; názor jednoho
z rodičů, že se od 5. třídy začíná „odznova“; bude požádáno o vyjádření
vedoucí předmětové komise angličtiny p. učit. Jeřábkové
➢ výuka plavání:
• letos AXA (někteří rodiče upozorňovali na zimu a nepříjemné trenéry – prověří
p. zástupkyně)
• prověřujeme bazén Řepy; na doporučení rodičů prověříme i ZŠ Weberova –
Motol či Strahov; ŘŠ se bude informovat na zkušenosti i u ředitelů okolních
škol
• upozornění na pozdní svačinu žáků při výcviku: prověří p. zástupkyně
➢ rozvrh: objasnění konců vyučování a střídání na obědech (objasnění, že nebudou
prováděny změny v rozvrzích odpoledních vyučování – vždy musíme na „první“
směnu v jídelně (v 11.40) umístit minimálně 5 tříd
• připomínka k rozvrhu 3. A – tělocvik po obědě: na nevhodnost bude
upozorněna třídní učitelka
➢ noví zaměstnanci (roční smlouva, zkušební doba), studium některých zaměstnanců,
někteří zaměstnanci přijati s výhledem i na další školní roky (předpokládáme trvale
výuku španělštiny p. kolegyní Čapkovou, předpokládáme rozšíření úvazku p. učitelky
chemie na jiné předměty, pokud se po prvním roce domluvíme na širší spolupráci; p.
kolega Hejtmánek zatím vyučuje také fyziku (zkušenosti z loňského škol. roku, do
budoucna závisí na kvalifikovanosti); škola disponuje řadou vyučujících (např. také na
matematiku či český jazyk), které jsou na mateřské dovolené a budoucí personální
obsazení budeme řešit dle jejich postupného návratu
➢ stále hledáme asistenty pedagoga, dvojjazyčné asistenty, dohled do relaxační
zóny a nyní i paní recepční; děkujeme rodičům, pokud budou tuto zprávu šířit
(relaxační zóna nyní otevřena pouze před odpoledním vyučováním – dohled dočasně
drží p. školník)
➢ doplněno na žádost zástupců: asistenti spolupracují s pedagogy, pracují dle jejich
pokynů (pracují individuálně s dítětem se speciálně vzdělávacími potřebami, nebo
naopak se třídou, když se pedagog věnuje individuálně některému z dětí; upravují
didaktické materiály pro děti, pomáhají s organizačními záležitostmi, vedou si
dokumentaci o třídě a dětech dle svých kompetencí; účastní se porad asistentů nebo
vzdělávání pedagogů, …); byť je vhodné pedagogické vzdělání, není při zahájení
práce asistenta nutné, škola umožňuje si vzdělání doplnit
➢ opravy a úpravy ve škole (vybavení 1. tříd, nábytek, lavice, nové obložení v 1/4
tělocvičny) – velká finanční vydání, některé vybavení bude možno realizovat až od
1/2023
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➢ vlastní vzdělávání:
• úpravy osnov některých předmětů, zavedena Informatika do 4. ročníku (dotaz
na obsah Informatiky: bude požádána p. kolegyně Hanzlová o informaci do
školních novin)
• trenéři do škol (1. až 3. třídy)
• budeme organizovat jazykovou přípravu žáků-cizinců (nejen ukrajinští žáci)
• pořádání lyžařského výcvikového kurzu – 8. a 9. ročník (každý ročník zvlášť)
• pořádání zájezdu do Anglie – 7. ročník (plus event. žáci vyšších ročníků, kteří
se ještě nezúčastnili)
➢ webové (i třídní) stránky jako základní zdroj informací, klasifikace v Bakalářích:
6. až 9. ročník; spuštěny notifikace

Další připomínky i dotazy:
➢ dotaz k výši cen pronájmů: nelze prý pronajímat menší místnost pro
individualizovanou výuku (1-2 děti), organizátoři tak využili lacinější variantu v jiné
škole a děti tak musí chodit do jiné školy:
• ŘŠ prověří, cena se zvedaly kvůli navýšení cen energií, zároveň se menší
místnosti změnily z jazykových učeben na kabinety pedagogů
➢ je dobře, že jsou nabízena 3 jídla; proč však od posledního týdne není 3. jídlo
vegetariánské? + stížnost na malé porce a špatné polévky:
• vedoucí ŠJ projedná složení jídelníčku s vedoucí ŠJ vedlejší školy
• vedoucí ŠJ-V provede kontrolu velikosti porcí
• připomínky k polévkám prosíme žáky, aby v konkrétních dnech sdělili přímo
p. vedoucí ŠJ-V
➢ dotaz na přípravu žáků na výběr střední školy a přípravu na přijímací řízení:
• žáci mají samostatný předmět Výchova k volbě povolání (8. ročník ve 2.
pololetí, 9. ročník v 1. pololetí)
• p. učit. Rálišová pro žáky připravuje řadu informací, návštěvu akcí
• výchovná poradkyně/školní psycholožka spolupracuje s vyučující předmětu0
Výchova k volbě povolání, poskytuje rady žákům i rodičům
• učitelé Čj a M mají možnost procvičovat s žáky testy SCIO i CERMAT
• před přijímacími zkouškami pořádáme pro žáky intenzivní opakování (tzv.
„nalejvárnu“)
• zveřejníme výsledky žáků naší školy z loňských testů
➢ těžké tašky se spoustou učebnic – připomínka rodičů z jedné třídy:
• bude projednáno přímo s paní učitelkou i obecně na pedagogické radě
• tuto situaci nepotvrdili rodiče jiných tříd, uvedli možnost ponechávání učebnic
či pracovních sešitů ve škole
➢ dotaz na změny v osnovách (revize Rámcového vzdělávacího programu):
• ŘŠ informovala o své účasti při prvních diskusích
• není zatím rozhodnuto, zda bude učivo rozdělena na „jádrové“ a „rozšiřující“
ani např. o povinném druhém cizím jazyku
• začínají pracovat odborné skupiny, učitelé měli možnost se do nich přihlásit
➢ dotaz na možnost nového dotazníku k posunutí začátku školního vyučování z 8.00 na
pozdější dobu:
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➢
➢
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• ŘŠ zajistí ve společném termínu s volbami do školské rady
• upozornila na „nebezpečí“ velkého počtu dětí v ranní školní družině po delší
dobu
• upozornila na nutnost stejného začátku pro 1. i 2. stupeň8 (propojenost úvazků
učitelů, kteří učí na obou stupních)
dotaz na možnost jiného času začátku společných třídních schůzek pro 1. a 2. stupeň:
• po diskusi bylo dohodnuto, že od dubna 2023 budou TS na 1. stupni začínat
v 17.00 a na 2. stupni v 18.00
doporučení netisknout školní noviny, pouze vkládat na web a posílat e-mailem:
• dohodnuto; na recepci budou vždy k dispozici papírové výtisky pro případné
zájemce
dotaz na proticovidová nařízení:
• žádná aktuální nařízení školy neobdržely
• rodiče nejsou povinni onemocnění dětí covidem-19 škole hlásit
• v izolaci by měla zůstat pouze onemocnělá osoba
• v případě změny nařízení bude škola informovat
dotaz na „uhelné“ prázdniny:
• není s nimi počítáno; zřizovatel posílí rozpočet školy na energie
dotaz z jedné třídy, zda by bylo možno od dětí vybírat mobily (do košíčku/trezoru):
• ŘŠ zamítla z organizačních, hygienických i bezpečnostních důvodů

Zapsala: M. Rybářová, ředitelka školy
Ověřila: K. Rutová, zástupce třídy 2. C
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