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Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    
 

18. listopadu 2020 
 

Úvod 

 

➢ systém online schůzky (vypnutí kamery i mikrofonu, systém “ručička“) 

➢ přítomny ZŘ p. kolegyně Dana Švarcová a Lenka Mikešová 

 

Informace o epidemiologické situaci 

 

➢ nemocí covid-19 onemocnělo ve škole 9 zaměstnanců, 7 žáků ZŠ a 1 dítě 

MŠ, v současné době nemáme informace o onemocnělých 

➢ i při současném otevření školy jsou dodržována zvýšená hygienická 

opatření 

➢ není v pravomoci školy „apelovat“ na zřizovatele (požadavek rodičů), 

aby školu otevřel (není to v jeho kompetenci); nutno sledovat média 

➢ vrácení záloh za neuskutečněné školy v přírodě: pojišťovna má ½ roku na 

shromáždění pohledávek (tj. cca do začátku prosince), pak začne řešit 

 

Připomínky k online výuce 

 

➢ převažující spokojenost celková 

➢ termín zadání dotazníku: info 23. 10. (po 8 dnech online výuky), zadán 26. 

10., požadavek tak, abychom výsledky mohli projednat s učiteli v pondělí 

2. 11. po prázdninovém týdnu; změny od 4. 11. 

➢ četnost výuky: převažující spokojenost, spokojenost s vyšším počtem hodin 

oproti jaru, spokojenost se zachováním režimu žáků; proto ponechány 

naukové předměty, výchovné (Tv, Hv, Vv, Pč) – na dobrovolné bázi 

➢ kvalita výuky: spokojenost i výhrady 

• spokojenost: děkujeme za konkrétní pojmenování práce jednotlivých 

učitelů, předáváme jim 

• výhrady: řeší p. zástupkyně s jednotlivými vyučujícími (Šj, Čj), řešili 

jsme i hromadně s učiteli na poradě (větší aktivita žáků, nedávat 

úkoly na víkend, přehled v úkolech), některé záležitosti potřebujeme 

s pedagogy prodiskutovat (např. formy odevzdávání úkolů) 

• ukončení pracovního poměru T. Háječkové (výpověď ve zkušební 

době) – byla přijata nová kolegyně 
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➢ hodnocení žáků: přehled a hodnocení za 1. čtvrtletí – obdržely děti 

                           příprava elektronické ŽK – od 2. pololetí 5. – 9. třída 

 

Vybavení k online výuce 

 

➢ zapůjčení iPadů dětem 

➢ nákup notebooků učitelům a asistentkám 

➢ zvýšené náklady na školení i ostatní IT vybavení 

➢ možnost voucherů od T-Mobile 

 

 

Dotazy 

➢ 1. B – proč se snížil počet jídel v běžném provozu, je možné zkvalitnit jídla?  

• kvalita jídel se v posledním roce zvýšila 

• možnost výběru ze tří jídel bude po uvedení ŠJ vedlejší školy (která 

pro nás vaří) do plného a běžného provozu (nyní i bez chybějících 

zaměstnanců, někteří nemocní, někteří v karanténě)  

➢ 9. ročník – budou informace k požadavkům na přijímací řízení?  

• informace zatím nemáme, jisté je, že se nebude počítat vysvědčení ze 

2. pololetí 8. třídy, čekáme na vyhlášku MŠMT 

• všechny informace budou zveřejněny 


