
 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 

 

 

1 

 

Zápis ze 2. setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    
 

22. listopadu 2021 
 

 

Z minulého jednání 
 

➢ mnoho zdrojů, ze kterých škola informuje:  

• rozhodnutí: primární web školy, na třídní část jde většina údajů, které posíláme 

na školní e-mail (omezíme) 

• citlivé údaje: přednostní kontaktování rodičů telefonicky 

➢ nahlížení písemných testů:  

• projednáno na PR, není problém s ofocením na mobil (žáci), neplánujeme 

shromažďování při individuálních konzultacích 

➢ čítanky:  

• provedena kontrola, doobjednáno 10 kusů 

➢ učebnice Aj: 

• nové učebnice pro 1. roč. – ověřovány, poté bude zvážena výměna u 3. a 4. roč. 

• vytvoříme fond u učebnic Aj/2. Cj od 5./6. roč. 

➢ třídní fondy:  

• nyní dořešovány příspěvky rodičů (stále nezaplaceno ani rodiči, kteří vyslovili 

souhlas s příspěvky) 

• ještě dokupovány pomůcky 

• od 1. 1. 2022 sjednotíme „účty“ tříd (TF + pomůcky), bude veden jednoduchý 

přehled v excelu (TU + HŠ), zástupce třídy obdrží stav třídního účtu  

➢ školní jídelna:  

• připomínky předány (přesolená jídla), původní ved. Šj ED dala výpověď, nyní 

nová vedoucí; podle sdělení rodičů se již situace s přesolením jídla nevyskytla; 

další reakce: při vyzvedávání jídel v době karantény velká spokojenost 

• v případě problémů prosím informaci ihned na hana.tydlitatova@zs-ns2.cz  

 

 

Protiepidemická opatření 

 
➢ průběh testování – dle pokynů MŠMT a MZdr; při testování 22. 11. bylo 30 

pozitivních 

➢ dodržování hygienických požadavků – velmi vysoké provozní výdaje (dezinfekce, 

papírové ručníky, rukavice) 

➢ karantény: postupujeme dle pokynů hygieny, předběžně dle metodiky 

➢ karanténa části třída: zajišťujeme prezenční výuku i školní družinu (u školní družiny 

není možné oddělení 4. tříd) 

➢ problém s kontakty na rodiče – neplatná telefonní čísla, nereagování na jakýkoli 

kontakt (ředitelka školy prosí všechny rodiče o hlášení změn telefonních čísel) 

http://www.zs-na2.cz/
mailto:hana.tydlitatova@zs-ns2.cz
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➢ na schůzce bylo dohodnuto: 

 

1) při první informaci o vyhlášení karantény třídy bude třídními učiteli 

zasílán e-mail na školní rodičovské a od 5. tříd i na žákovské maily 

s žádostí o potvrzení jejich přečtení rodiči + informace bude zveřejněna 

v aktualitách na třídních webových stránkách 

 

2) ředitelka školy vybízí všechny rodiče, aby v zájmu urychlení 

informovanosti odpovídali učitelům co možná nejrychleji 

 

3) rodiče, kteří nepotvrdí přijetí e-mailu, budou třídní učitelkou 

kontaktováni telefonicky  

 

4) cílem opatření je maximalizovat informovanost rodičů o tom, že je pro děti 

na druhý den vyhlášena karanténa (a tedy aby např. už nebyly děti na 

cestě do školy). Také proto prosíme rodiče, aby zvl. v současné době 

kontrolovali třídní webové stránky/školní e-maily/soukromá telefonní čísla 

např. než jdou spát a hned po probuzení (od dětí 5. tříd i přes s ně) 

 

5) s naším IT oddělením projednáme možnost “notifikaci“ u nově přidaných 

informací 

 

Ředitelka školy bude hned v úterý 23. 11. o velké přestávce informovat učitele o této 

dohodě, pedagogové budou požádáni o její dodržování 

 

+ dluh: omlouvenky prostředicvím systému Bakalář 

 

 

Personální problematika 

 
➢ zástup za p. kolegyni Mandovou (Aj + Hv + třídnictví v 7. B) – kol. Barbara Veselá 

➢ Nj – dnes dořešeno (stud. 4. roč. učit. Nj) 

➢ kol. Prouzová: M – suplování, Ch + Fy – hybridní výuka (nejeví se jako vyhovující, 

intenzivně hledáme zástup) 

➢ nástup AP v 1. B z darů rodičů (p. Candido) 

➢ hledáme AP v ŠD  

 

Výuka 

 

➢ jazyková příprava žáků-cizinců (1.-3. třídy, hledáme optimálmí skupim 

➢ (z Národního plánu doučování), 108 vyučovacích jednotek 

➢ zrušení lyžařského výcvikového kurzu: 

- z personálních i epidemiologických důvodů (zranění školních instruktorek, PCR 

testy na vlecích, nejistá epidemiologická situace) 

- v případě konání nabídneme i 8. ročníku (všem žákům) 

➢ zájezd do Anglie – zatím vyčkáváme 
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Půdní vestavba ZŠ 

 
➢ postup: cca dle harmonogramu, problémy s materiálem 

➢ zavřená malá tělocvična (BOZ), zřizovatel zajistí rekonstrukci podlahy, škola zajistí 

dokončení obložení stěn (poslední ¼) 

➢ bude znovu nacvičena evakuace 

➢ hřiště v Českomalínské – k dispozici naší škole ve středu a v pátek 

 

Připomínky z IK: 

 
➢ únava žáků při týdenním plaveckém výcviku (3. C): 

• škola vyzkoušela již několik variant plaveckých výcviků, s touto variantou 

většinově spokojenost 

• na letošní školní rok již nelze změnit (je podepsána smlouva) 


