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Zápis ze 3. setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    
 

24. 1. 2022 
 

Systém Bakalář 

 

 omlouvání bude možné od zítřka, rodičům rozeslán návod (souvisí s nastavením konce 

pololetí) 

 od čtvrtku 27. 1. hodnocení na 2. pololetí 

 dotaz rodiče: je nějaké datum, dokdy jsou dopsány do elektronické žákovské knížky 

všechny známky, např. neděle večer? odpověď: nikoli, učitelé dopisují známky 

průběžně (podobně jako v papírové ŽK), řídí se pravidly hodnocení (např. oprava 

písemných prací nejpozději do 14 dnů) 

 

Třídní fondy 

 

 od 1. 1. 2022 sjednoceny „účty“ tříd (TF + pomůcky), je přístupný jednoduchý přehled 

v excelu (TU + HŠ), pro zástupce třídy je kdykoli k nahlédnutí  

poznámka ŘŠ k dotazům: zástupcům tříd bude nyní zaslán přehled, žádáme o 

nerozesílání a respektování ochrany osobních údajů žáků třídy; dále bude k dispozici 

na společných třídních schůzkách v dubnu 2022; škola neuvažuje o sdílení na 

sharepointu  

 

Personální situace 

 

 stále hledáme zástup za onemocnělou kol. Prouzovou – jednáme se zájemcem 

dotaz: je intenzivně hledáno zastupování (fyzika, chemie)? odpověď: ano, jsou 

aktualizovány inzeráty, kontaktováni ředitelé jiných škol, apod. 

dotaz rodiče: lze trvalé zastupování ve výuce matematiky (neměnit ho ani po návratu 

p. učitelky z pracovní neschopnosti)?  odpověď: nelze, ředitelka školy musí 

respektovat zákoník práce (právo učitele na pracovní místo dle pracovní smlouvy)  

 zajištěn zástup za kol. Veselou (TU – kol. Hackerová, Aj, HvAj – kol. Pospíšilová) 

 

Notifikace z webových stránek 

 

 připravováno firmou IT-PRO, spoluprací s naším správcem IT 

 2 možnosti příchozí notifikace (školní email nebo „cink“ na mobil), nelze SMS  

 výběr:  

a) všechny nově vložené informace 

b) žhavé novinky 

c) aktuality na hlavních webových stránkách 

d) třídní webové stránky (konkrétní třídy) 

e) ??? zástupci tříd (nebo i jiní rodiče) mohou navrhnout další možnosti, prosíme 

do začátku příštího týdne – do 31. 1., děkujeme) 

http://www.zs-na2.cz/
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             Dotaz rodiče: budou notifikace chodit jen zástupcům tříd? Odpověď: nikoli, bude 

              umožněno všem rodičům 

 

Protiepidemická opatření 

 

 je náročná organizace, škola často dostává pozdní informace (hygiena, ministerstva) 

 nelze nařídit roušky dětem, doporučeny respirátory zaměstnancům i při výuce 

 problém s vyzvedáváním pozitivně testovaných dětí (setkali jsme se s odmítáním 

rodičů vyzvednout pozitivně testované dítě) 

 

poznámka ŘŠ: v případě potřeby je možné vznést dotaz na asistentku ředitelky, která 

má protiepidemická opatření v kompetenci – sl. Zuzana Šimková: zuzana.simkova@zs-

ns2.cz   

 

dotaz rodiče: kde jsou zveřejněna čísla služebních telefonů učitelů? odpověď: není ve 

finančních možnostech školy vybavit učitele pracovními mobilními telefony 

 

dodatečná poznámka ŘŠ: zaměstnanci školy nejsou povinni sdělovat rodičům 

soukromá telefonní čísla, doporučuji kontakt přes e-maily 

 

dotaz rodiče: bude organizován výjezd do Anglie, případně jiná destinace (Malta)? 

odpověď: nevylučujeme to, ale v současné situaci nejsme schopni potvrdit  

  

dotaz rodiče: bude organizováno „postcovidové“ doučování (např. z vládních 

dotací)? odpověď: doučování již je organizováno, zájemci mohou kontaktovat třídní 

učitele, učitele konkrétního předmětu nebo speciální pedagožku Bc. Dominiku 

Hošovou (dominika.hosova@zs-ns2.cz)  

 

dotaz rodiče: bude přesunuto plavání 2. A a 2. C (začátek března)? odpověď: 

neplánujeme přesun, termín je nasmlouván, bazén je v tuto dobu vyhrazen pouze pro 

naši školu  

 

Půdní vestavba ZŠ 

 

 postup: cca dle harmonogramu, připravován projekt interiéru 

dotaz: uvažuje se o zkrácení školního roku? odpověď: zatím ne, budeme upřesňovat dle 

situace 

 z vlastních zdrojů školy již jsou pořizovány počítače do nové PC učebny 

 možnost otevření 4 prvních tříd, v březnu a v dubnu plánujeme Dny otevřených dveří  

 

Další dotaz: 

 

dotaz: není možné odhlašovat obědy do rána příslušného dne nebo do pozdějšího odpoledne 

předcházejícího dne? odpověď: nikoli, nevaříme si sami, vaří nám vedlejší škola, které počet 

obědů nahlašujeme předchozí den do 14.30 

 

dotaz: proč trvá dlouho přijetí platby na obědy (i při přesunu ze stejné banky)? odpověď: 

vzhledem ke všem pracovním povinnostem „stahuje“ platby z bankovního účtu vedoucí školní 

jídelny vždy v pracovní den ráno po 8.00, poté teprve může být objednáván oběd, a to na 

následující den 
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