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Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    

 

18. ledna 2021 
 

Úvod 

➢ systém online schůzky (program, chat, „pacička“ – výpomoc paní zástupkyň kol. 

Švarcové a Mikešové), přítomnost výchovné poradkyně kol. Čermákové 

 

Informace o epidemiologické situaci 

 

➢ nemocí covid-19 onemocnělo ve škole 16 žáků a 12 zaměstnanců ZŠ,  

➢ nyní 3 děti pozitivní, 6 dětí v karanténě, 1 pedagog pozitivní (aktualizované info ve 

Žhavých novinkách)  

➢ dotaz z třídních schůzek: proč karanténa u negativně testovaných dětí – nařizuje hygiena 

➢ i při současném otevření školy (1. a 2. třídy) jsou dodržována zvýšená hygienická 

opatření (dezinfekce, roušky, oddělení tříd v ŠD) 

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

pohledávek (tj. cca do začátku prosince), pak začne řešit; při dnešním kontaktování zatím 

nebyl zjištěn pokrok v řešení 

 

Připomínky k online výuce / k výuce 

 

➢ nastavení hodin – též dle výsledku dotazníků; u předmětů s více hodinami – lze některé 

dělit; celkově online učíme hodně hodin 

➢ prováděny hospitace hodin (online i ze záznamů), učitelé dostávají doporučení 

➢ užívání učebnic – je v kompetenci učitelů (ŘŠ podporuje práci s více zdroji); závazné 

jsou osnovy (ŠVP), učebnice žákům k dispozici 

➢ p. učit. Háječková – dlouhodobá pracovní neschopnost, zástup p. učit. Handíková, 

známky dohodnuty společně, od 1. 2. nový učitel angličtiny 

➢ výuka Tv – nepovoleno = pobyt venku, využíváme školní dvůr či hřiště v okolí (roušky 

nemusí být, pokud jsou rozestupy); výpomoc rodičů ve výuce – v současné 

epidemiologické situaci nelze 

➢ finanční/materiální pomoc škole (např. polepy na chodby pro pohybové aktivity dětí) - 

vítána 

➢ totéž ŠD, doporučení rodičů na třídních schůzkách: více aktivity – děti sedí na chladné 

zemi (bude projednáno s ved. ŠD) 

➢ s úpravou školního dvora se počítá po půdní vestavbě 

http://www.zs-na2.cz/
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➢ dotaz na kanál v TEAMS čistě na Dú – nepředpokládáme; žádost zástupce třídy  

o znovuzvážení (zvl. 6. třídy), nejčastější problém jsou neodevzdané úkoly, problém 

úkolů nahlášených pouze v hodině; reakce ŘŠ: projedná s učiteli 

➢ otázka na doučování (přes prázdniny) – budeme informovat o případné nabídce  

➢ doporučení zvážit samostatný link na schůzku rodičů 

➢ zapnutí kamer při online hodinách – nejednotnost v legislativě, doporučeno ponechat 

volnost 

➢ doporučení vymazat/skrýt loňské týmy v Teamsech: budou upozorněni učitelé 

➢ dotaz 1. C: více hodin Aj – CLIL – závisí na rozhodnutí TU 

 

➢ hodnocení žáků:  

• uzavření 1. pololetí – v pátek 22. 1. 

• 1. až 4. třídy – informace u TU 

• 5. až 9. třídy: viz Bakaláři, až do pátku mají děti možnost dodat úkoly 

• vysvědčení 28. 1.: 1. a 2. třídy – osobně, 3. a 4. třídy – přes TU, 5. a 9. třídy – 

v Bakalářích,  

• lze udělovat i pochvaly (bude doporučeno učitelům) 

• osobní předání 3. až 9. třídám – po návratu do škol 

                            

Zavedení e-žákovské knížky pro 5. až 9. ročník 

 

➢ dohoda pedagogického sboru na ročnících 5. až 9. roč., neuvažujeme o nižších ročnících, 

chceme u menších dětí využít možnost osobního předání informace i dalších motivačních 

prvků (razítka, nálepky, …)  

➢ dnes školení učitelů k používání eŽK, v týdnu předmětové komise: dohoda učitelů na 

hodnocených oblastech, kritériích, … (+ doporučení soutěží) 

➢ od 25. ledna hodnocení do 2. pololetí 

➢ žákům 5. až 9. ročníku již nebudou zapisovány známky do papírové ŽK 

➢ papírové ŽK v 5. až 9. roč. lze dále využívat na zapisování domácích úkolů, informací, 

případně omlouvání nepřítomnosti žáků při prezenční výuce (pokud rodiče nezapíší do 

školního rodičovského účtu) 

➢ nehodnotí se aritmetický průměr, žáci budou seznámeni s „vahou“ jednotlivých známek 

učiteli jednotlivých předmětů  

➢ prosíme nesdělovat přístupové heslo rodičů dětem (chystáme další funkce) 

➢ rodiče: mají právo znát heslo svých dětí = mohou do Bakalářů nahlížet přes ně 

➢ vyjádření k dotazu ze září 2020 (proč škola zasílá osobní a citlivé údaje na účty na 

doméně školy – tzv. školní rodičovské účty): 

• Úřad na ochranu osobních údajů sdělil škole, že takto nastavené účty vyšší míru 

zabezpečení poskytují. 

• podle jeho vyjádření jiné e-mailové adresy představují nižší míru zabezpečení; 

školní pověřenec pro ochranu osobních údajů v tom případě doporučuje přistoupit 

k šifrování zasílaných údajů, přičemž heslo k otevření zašifrované přílohy má být 

sdělováno jiným komunikačním kanálem, např. SMS. 

• Pověřenec na ochranu osobních údajů považuje používání e-mailové adresy pod 

doménou školy pro komunikaci mezi školou a rodiči za nejvhodnější řešení. 
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➢ ředitelka školy připomněla, že všechny „obecné“ informace, u kterých není nutná 

ochrana osobních či citlivých údajů, zveřejňuje škola na webových stránkách školy, kde 

jsou přístupné všem rodičům 

 

Pomoc se školním e-mailem i s přihlašováním k Bakalářům: 

 

➢ poskytuje asistentka ŘŠ: zuzana.simkova@zs-ns2.cz 

 

 

Přijímací řízení na SŠ 

 

➢ žáci 9. ročníku: informováni na hodinách předmětu Výchova k volbě povolání 

(vyučováno online každý týden 1 hodina + možnost konzultací), předmět končí 

v pololetí, tedy do 31. 1. 2021 

➢ žáci 8. ročníku: budou mít předmět Výchova k volbě povolání od 2. pololetí, tedy od 1. 2. 

2021 (vyučováno každý týden 1 hodina) 

➢ předmět vyučuje p. učit. Rálišová, dále se problematice věnuje výchovná poradkyně Mgr. 

Anna Čermáková (anna.cermakova@zs-ns2.cz)  

➢ všechny aktuální informace – web školy: PORADENSKÝ TÝM – KARIÉROVÉ 

PORADENSTVÍ + posíláno na maily rodičů i žáků 

➢ nejnověji: na web dodána informace MŠMT o tom, jakou váhu budou mít v kritériích 

středních škol známky za loňské 2. pololetí + letošní 1. pololetí NUTNO SLEDOVAT 

WEBY STŘEDNÍCH ŠKOL 

 

Další informace: 

 

➢ připravujeme online Dny otevřených dveří pro zápis do ZŠ i MŠ (přihlašování se přes 

web školy) 

➢ velmi vítáme zájemce o práci v Nadačním fondu + přispěvatele  
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