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Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy
19. dubna 2021
Úvod
➢ systém online schůzky (program, chat, „pacička“ – výpomoc paní zástupkyň kol. Švarcové a Mikešové)
Informace o epidemiologické situaci
➢ Informace z testování:
- od 12. 4. nechodí 12 žáků, od 19. 4. nechodí 13 žáků
- zatím žádný žák pozitivní, 1 pozitivní asistentka (ale zjištěno doma o víkendu, předtím
nebyla ve škole)
- jiné testy (laboratorní nebo přinesené) použilo 31 žáků (v 1. týdnu), 9 (ve 2. týdnu)
- odmítnutí testování: právo rodičů – dítě na distanční výuce, možnosti rodičů – viz
zaslaný e-mail
- další vývoj (jak bude pokračovat rotační výuka, dokdy, jak vysvědčení) – budeme
informovat dle rozhodnutí vlády a pokynů MŠMT
- postup pro děti pracovníků IZS – zajišťujeme možnost přítomnosti ve škole (přes TU)
➢ Informace o očkování zaměstnanců:
- plně očkováni:
28 pedagogů, 6 nepedagogů
- po 1. dávce:
16 pedagogů, 5 nepedagogů
- čekají na 1. dávku:
16 pedagogů, 3 nepedagogové
- zatím neregistrováni: 27 pedagogů, 5 nepedagogů
Dotaz: testování žáků pro potřeby přijímacích zkoušek?
Odpověď: testování zajistíme pro všechny zájemce (9., 7. i 5. ročník), termíny sdělíme
do konce týdne, dětem rovnou předáme potvrzení o negativním/pozitivním
výsledku
➢ Z dotazů rodičů na třídních schůzkách:
- i když jsou děti negativní, musí nosit roušky
- post-covidové děti (do 90 dnů) nebo s testem v laboratoři se nemusí testovat ve škole
Dotazy k Bakalářům + hodnocení žáků
➢ do 30. 4. dopsání všech známek + návrhy na 3. čtvrtletí (eŽK) – zde upozornění na „pokulhávání“ žáka, papírové
ŽK – do 7. 5.
➢ eŽK: objasnění barev (červená = nová známka, po pár dnech „zčerná“)
objasnění „váhy“ známek = již zajištěno, aby žáci/rodiče viděli „váhu“ jednotlivých známek,
učitelé objasní dětem na svých hodinách
➢ upozornění rodičů: málo známek z některých předmětů (doporučení projektů, kvízů, skupinových prací), potřeba
zpětné vazby z úkolů, prioritní zadávání úkolů do ZADÁNÍ, ale lze i na web – tlumočeno na dnešní poradě
učitelům
➢ rodiče, kteří potřebují více info k reedukacím – obracejte se na jejich realizátory
Dotaz: možnost omluvenek přes Bakaláře?
Odpověď: ano, plánujeme zavedení této možnosti od nového školního roku
Organizace výuky do konce školního roku
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➢
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kvitujeme poděkování za online výuku, vaše pozdravy a poděkování tlumočí ŘŠ pedagogům (včetně asistentů)
objasnění k nenahrávání některých hodin (obavy ze zneužití, nahrazeno možností individuálních konzultací)
pedagogové upozorněni na nutnost zapisovat změny v rozvrzích do TEAMS Kalendáře včas
aktivita Trenéři do škol – vznesen dotaz na pokračování (zatím nelze sportovat)
dotaz rodičů na posílení „profilových“ předmětů na úkor výchovných: nelze z úvazkových důvodů, doporučení
MŠMT je jiné
➢ důležitá změna v týdnu od 26. 4.: p. učitelky Matulová a Pokorná se budou intenzivně věnovat žákům
9. tříd (Čj a M před přijímačkami), nebude probíhat jejich online výuka v jiných třídách
➢ v jedné ze tříd byl na třídních schůzkách vznesen požadavek na větší přísnosti na děti:
Reakce ŘŠ: nedomníváme se, že je to v současné situaci vhodné (děti již nebývají v psychické pohodě,
u těch dětí, které celkově nespolupracují, by to dle našeho názoru nepřineslo kýžený efekt;
u nich informujeme rodiče)
Reakce zástupců tříd: většinově také nedoporučili
Organizace ŠD
➢ v homogenních skupinách (nesmí se „míchat“ třídy, pro školu je to náročnější na organizaci úvazků
p. vychovatelek)
➢ „ranní ŠD“ nefungovala 12. a 19. 4. ráno (nutný nácvik testování s TU), dále již bude fungovat ŠD plně
➢ vyvolávání dětí z družin (odpoledne) – mělo by už fungovat
Otázka výjezdů
➢ na třídních schůzkách byl projevován zájem ze strany rodičů: bude záležet na protiepidemických opatřeních,
pouze se souhlasem doprovázejících pedagogů
➢ připravujeme „volný týden“ (předposlední týden v červnu) – někteří rodiče podávali návrh na dřívější termín
Reakce ŘŠ: uvedený termín se nám jeví jako vhodný pro „dokončení“ základního učebního postupu, také
předpokládáme lepší epidemiologickou situaci, navíc budeme v té době již vyklízet 2. patro (1. 7. by měla začít
půdní vestavba)
Příprava nového školního roku
➢ Vytváření 6. tříd:
- uzavřeme až po většinovém rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na SŠ (někdy až v červenci)
- počet dětí: závisí na počtu přijatých na SŠ (nyní 70 žáků v 5. ročníku)
- vyrovnaný počet dívek/chlapců
- vyrovnaný počet dětí s potřebou podpůrných opatření či speciálních vzdělávacích potřeb, dětí cizinců
či bilingvních
- rozdělení dětí připravují p. zástupkyně pro 1. a 2. stupeň po konzultacích s nynějšími třídními učiteli
5. tříd
- předpokládáme adaptační výjezd nebo adaptační aktivity ve škole v 1. zářijovém týdnu (radnice
Prahy 6 to plánuje finančně podpořit u žáků 2. stupně)
- třídní učitelé a vyučující v 6. třídách: připravujeme (do konce května)
➢ Náhrada za odchod p. učit. Samešové na MD:
- zajištěna kvalifikovaná vyučující, nastoupí již v 5/2021
➢ Úvazky na příští školní rok: budeme řešit na jednáních MS/PK v dubnu a květnu (též nákup pomůcek)
Dotaz na nástup p. učit. Háječkové: nemůžeme upřesnit, bude záležet na jejím zdravotním stavu
Rekonstrukce ve škole
➢ půdní vestavba (od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2022) + přestavba školní kuchyně (cca od 6/2022 do 8/2022)
(vyžádá si stěhování částí učeben v současném 2. patře)

➢ kompletní rekonstrukce budovy MŠ (bude fungovat v MŠ Vokovické) – od 1. 7. 2021 cca po celý školní
rok 2021/22
➢ úprava hřiště Českomalínská – v průběhu prázdnin
➢ parčík před školou – snad také v průběhu prázdnin
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