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Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    
 

16. ledna 2023 

 

Z minulého jednání 

 
 výsledky voleb do školské rady: zvolena paní Petráňová a paní Jelenová; jednání bude 

svoláno v únoru po doplnění školské rady o zástupce zřizovatele 

 dotazník k začátku vyučování (3 možné varianty - 8.00, 8.30 a 9.00), zadáme po 

jednání k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny (až bude potvrzeno, že budeme mít 

vlastní kuchyň) 

proběhla diskuse k možnosti „bufetového výdeje jídel“: projednává se se zřizovatelem, 

orientačním hlasováním bylo zjištěno, že by naprostá většina zástupců tříd byla pro 

tento typ výdeje 

 výuka plavání:  

 změny v doporučení MŠMT (není doporučeno spojovat se školami v přírodě, 

závisí na souhlasu všech rodičů – kvůli propojení s náklady na dopravu, 

ubytování a stravu) 

 v únoru znovu ověříme ceny (od 9/2023), nejsou jednoznačné názory na 

teplotu vody a vztah trenérů k dětem ve zkoumaných bazénech 

 stále hledáme dohled do relaxační zóny a asistenty pedagoga 

 

Vzdělávání 

 
 klasifikační porada za 1. pololetí (23. 1.), rozdávání vysvědčení 31. 1. (výpis) 

 výchovná problematika – extremistické chování (předvádění nacistických symbolů): 

projednáváno s Policií České republiky, připravujeme diskuse/preventivní programy 

pro žáky (rodiče informováni e-mailem);  

proběhla diskuse:  

- doporučeno udělit žákům přísná kázeňská opatření 

- zájem rodičů o besedu k dané problematice: zástupci tříd projevili zájem, doporučují 

formu webináře 

- doporučili využít videa přibližující problematiku dětem (i ve 4. a 5. třídě), např. Kovy 

 výchovná problematika 

- vztahy ve třídě (7. A): práce s žáky (TU, ŠMP, ŠP, ŘŠ), sociometrické šetření, 

konzultace s externími odborníky, s rodiči, program specifické prevence (únor); TU 

bude průběžně informovat; žádost rodičů o včasné uložení kázeňských opatření 

- upozornění zástupců tříd na nevhodnost onálepkování třídy („jste nejhorší třída na 

škole“, kolektivní vina, …) – ŘŠ upozorní pedagogy 

http://www.zs-na2.cz/
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 pokračuje doučování + pedagogické intervence (nápravy poruch učení vedené 

školními speciálními pedagožkami), práce ukrajinských asistentů (u všeho státní 

dotace) 

 podávání přihlášek na SŠ:  

 po pololetním vysvědčení děti nahlásí e-mailem paní hospodářce, o které SŠ 

mají zájem (2) 

 HŠ vytiskne přihlášky, ŘŠ podepíše 

 děti si vyzvednou přihlášky u HŠ (9. třídy i se zápisním lístkem) 

 dotaz k přípravě na přijímací řízení: 

- p. učitelky mohou využít testy CERMAT z dřívějších ročníků 

- opět budeme pro žáky 9. ročníku organizovat „nalejvárnu“ (týden věnovaný 

opakování učiva Čj a M – v týdnu před přijímacími zkouškami) 

 

Provoz školy 

 
 dořešujeme vstupy, zvonění, hodiny, označení tříd, zamykání učeben, automatizované 

otevírání/zavírání požárních oken  

 dovybavování kabinetů pedagogů 

 objevuje se ničení WC prkének, ucpávání toalet papírem 

 topení (návrh 9. A na snížení – příliš velké teplo): celkově topíme úsporně, ve 3. patře 

někdy žáci otáčejí hlavicemi; bude upozornění, že toto je v kompetenci učitelů ve třídě 

 

Nejbližší aktivity: 

 
 lyžařské výcvikové kurzy 8. a 9. ročník 

 Pasování na čtenáře (prvňáčci) – 31. 1. 

 EPD (Exkurzní a projektový den 2. stupně) proběhne 2. 2. (6. roč. Anglo-americký 

den, 7. roč. Přírodovědné pokusy, 8. roč. Informatika, 9. roč. Bruslení)  

 školní liga miniházené (za organizaci jsme obdrželi dar – míče) 

 budou organizovány školní tradiční zimní turnaje v miniházené (poslední lednový 

týden) 

 pololetní prázdniny: v pátek 3. 2. 2023 

 jarní prázdniny: 6. až 10. 2. 2023 

 

Sociální pomoc: 

 
- rodiče mohou v případě potřeby využít projekty: 

 MHMP: „Balíček okamžité pomoci Pražanům“ (bude pokračovat) 

 MČ Praha 6: „Pomoc rodinám s dětmi“ (pokračuje)  

 Nadační fond Svoboda https://nfsvoboda.cz/  

 

- více informací na webových stránkách školy 

 

Další připomínky i dotazy: 

 
 přehled čerpání třídních fondů – zástupcům tříd byly předloženy přehledy čerpání, lze 

kontaktovat TU k případnému objasnění výdajů 

https://nfsvoboda.cz/
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 rozřazování žáků 5. ročníku do 6. tříd: nelze vždy vyhovět všem přáním, poradní slovo 

mají třídní učitelky z 5. tříd 

 7. B – tělocvik (chození ven – děti nevědí předem, nemají obuv a oblečení):  

ŘŠ: doporučení mít ve skříňce i sportovní oblečení na ven, aby bylo možno využít 

„čerstvého“ vzduchu 

 dotaz na psaní pololetních písemných prací: rodiče mají pocit, že je jich mnoho 

soustředěno v týdnu před uzavřením pololetní klasifikace 

ŘŠ: upozorní na tuto situaci učitele, zopakovala, že psaní pololetních prací není 

nařízeno, naopak není doporučováno, upozorníme i nové učitele 

 dotaz na situaci, že k umožnění necvičit (např. po nemoci) už nedostačuje jen písemná 

žádost rodičů, že musí být omluvenka v Bakalářích (jinak že půjde o neomluvenou 

hodinu) 

ŘŠ: žádné takové nařízení neexistuje, budou upozorněni učitelé tělesné výchovy 

 
 

Zapsala: M. Rybářová, ředitelka školy 

 

Ověřila: P. Kadlecová, zástupce 4. A 


