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Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    
 

21. listopadu 2022 
 

 

Z minulého jednání 

 
 budou realizovány volby do školské rady (leden 2022), rodiče budou vyzváni k možné 

kandidatuře; spojíme s novým dotazníkem k začátku vyučování, zástupci rodičů se 

shodli na 3 možných variantách (8.00, 8.30 a 9.00) 

 výuka plavání:  

 prověřovala p. zástupkyně (nejednoznačné názory na teplotu vody a přístup 

personálu, zatím všude to vychází finančně dražší než v AXE) 

 ŘŠ se bude informovat na zkušenosti i u ředitelů okolních škol (v říjnu nebyla 

porada) 

 pozdní svačina žáků při výcviku: ZŘ upozornila paní učitelky 

 připomínka k rozvrhu 3. A – tělocvik po obědě: na nevhodnost byla upozorněna třídní 

učitelka, přesunuto 

 noví zaměstnanci (učitel D a Tv p. Karel Soukal, asistenti pedagoga) 

 stále hledáme dohled do relaxační zóny (relaxační zóna nyní otevřena pouze před 

odpoledním vyučováním – dohled dočasně drží p. školník) 

 nemáme k dispozici menší učebny na pronájem, i tak jsou ceny pro naše žáky nižší 

 ŠJ-V: kontrolována velikost porcí, jídelníček (podle sdělení vedoucí nelze na 3. jídlo 

vždy jen čistě vegetariánské) 

- dotaz: obědy č. 2 a 3 jsou bez přídavků? ano, 2 a 3 si objednává málo dětí (= je málo 

navařeno, ani jinak není na přídavek nárok) 

 s učiteli projednáno doporučení nechávat učebnice ve třídě/v šatních skříňkách, 

v jedné ze tříd dořeší zástupce třídy individuálně s p. učitelkou třídní 

 

Vzdělávání 

 
 klasifikační porada za1. čtvrtletí (14. 11.), neprospěch u některých žáků, kázeňská 

opatření (používání mobilů – natáčení, vulgární vyjadřování) 

 výsledky žáků naší školy z loňských testů CERMAT (přijímací zkoušky) – nyní 

vyhodnocovány 

 SCIO testy – výsledky 6. tříd analyzujeme, 9. třídy dokončily v minulém týdnu 

 ONIV: přehled čerpání (zvl. učebnice, pomůcky, DVPP, OOPP, nemocenská, cesťáky 

z domácích Švp, Lvk, doprovody, …) bude k dispozici po uzávěrce; nelze hradit 

cesťáky při Švp do zahraničí (nejezdí všechny děti) 
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 Dotaz ke Školnímu vzdělávacímu programu: na webové stránky budou vloženy 

obecné části, osnovy jednotlivých předmětů jsou zájemcům k dispozici k nahlédnutí, 

případnému zkopírování za úplatu 

 

 

Nejbližší aktivity: 

 
 Vánoční trhy s vystoupením v pátek 25. 11. (v úterý budou konány dílny); požadavek 

na příští konání opět v sobotu  

 EPD (Exkurzní a projektový den 2. stupně) proběhne 28. 11. (6. roč. Laboratorní 

práce, 7. roč. Parkour, 8. roč. Druhojazyčný den, 9. roč. Měsíc filmu ve školách) – 

zlepšena účast žáků 

 Školní liga miniházené 

 Mikuláš (drobné sladkosti pro děti jsou hrazeny např. také ze zisku z vánočních trhů – 

mimo jiných aktivit pro děti 

 Vánoční zpívání a vánoční besídky ve třídách – ve čtvrtek 22. 12. (od pátku již mají 

děti vánoční prázdniny – do pondělí 2. 1. 2023, škola začíná opět v úterý 3. ledna 

2023) 

 Činnost žákovského parlamentu - Participativní rozpočet (děti sami navrhly 

dovybavení ve škole v hodnotě přes 180.000 Kč)) 

 Preventivní den 2. stupně (aktivity k prevenci nevhodného chování, zneužívání 

návykových látek, kyberšikany, …) – 13. 12., na 1. stupni probíhají preventivní 

pořady po třídách průběžně 

 

Sociální pomoc: 

 
 MHMP: „Balíček okamžité pomoci Pražanům“ (již uzavřeno) 

 MČ Praha 6: „Pomoc rodinám s dětmi“  

 

- více informací na webových stránkách školy 

 

Další připomínky i dotazy: 

 
 Přehled čerpání třídních fondů – zástupcům tříd bylo umožněno nahlédnutí, lze 

kontaktovat TU k případnému objasnění výdajů 

 Dotaz proč nejsou Bakaláři i na 1. stupni: jde o rozhodnutí ředitelky školy na 

doporučení většiny učitelek 1. stupně (zvl. hodnocení žáků přes papírové ŽK se jeví 

vhodnější v této formě) 

 Informace ŘŠ o problému s „panikovými“ klikami (u kterých hrozí nekontrolovaný 

odchod žáků ze školy): řešíme s dodavatelem stavby a SNEO (které realizovalo 

přístavbu ve škole) 

 Dotazy ke školám v přírodě: vždy záleží na dohodě rodičů s třídní učitelkou (výběr 

lokality, finanční obnos, způsob dopravy, realizace přes CK nebo bez ní); zdravotník 

musí být přítomen při akci delší než 5 dnů a s více než 30 dětmi 

 
 

Zapsala: M. Rybářová, ředitelka školy 

 

Ověřila: K. Rutová, zástupce třídy 2. C 


