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4. setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    
 

19. 4. 2022 
 

Notifikace z webových stránek 

 

 připravováno firmou IT-PRO ve spolupráci s naším správcem IT, první testování na 

konci příštího týdne 

 zároveň bude řešen souhlas s použitím cookies 

 

Rekonstrukce ve škole 

 

Půdní vestavba: 

 postup: cca dle harmonogramu 

 hotov projekt interiéru (kmenové i odborné učebny), přesun učeben ze suterénu 

 

Malá tělocvična: 

 dokončována poslední část obložení 

 připravována nová podlaha 

 

Rekonstrukce odpadů (stupačky): 

 započetí již za provozu - od května 2022 

 musí být hotovo před kolaudací půdní vestavby 

 

Školní jídelna: 

 odloženo na příští prázdniny 

 

Závěr:  

 předpokládáme zkrácení školního roku pro děti (do 24. 6. 2022), budou upraveny 

termíny akcí (na poradě učitelů 25. 4.) 

 zaměstnanci budou v období 27. – 30. 6. připravovat stěhování (třídy, kabinety – 

pomůcky)  

 z bezpečnostních, hygienických a provozních důvodů není možno zajistit provoz ŠD 

 

Rekonstrukce budovy mateřské školy: 

 předpokládáno otevření od 1. 9. 2022 

 

Příprava nového školního roku 

 

 zatím předpoklad 3 prvních tříd, podle možností a zájmu možná 4 

 situace v přijímání ukrajinských žáků – bude zvažováno od 1. 9. 2022 (požádáno o 

navýšení kapacity o 30 žáků – do jednotlivých tříd 2. až 9. ročníku) 

 personální otázky/úvazky budeme připravovat v průběhu května (závislost na počtu 

žáků odcházejících z 5. a 7. tříd) 

http://www.zs-na2.cz/
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Diskuse: 

 

 otázka k funkčnosti školního dvora:  

- školní dvůr by měl být v příští školním roce k dispozici (po úklidu po stavební 

firmě), rekonstrukci však předpokládáme až po rekonstrukci školní kuchyně v létě 

2023 

 jak bude organizován lyžařský výcvik příští rok 

- lyžařský výcvik bude v příštím školním roce nabízet letošním 7. a 8. třídám (příští 

rok 8. a 9. ročník), neboť neměli v uplynulých letech možnost kvůli pandemii 

 otázka nevstřícnosti paní recepční: 

- ŘŠ upozorní p. recepční (1. 4. nastoupila nová, nevíme, zda se výtka netýká 

předcházející p. recepční) 

- ŘŠ upozorňuje, že každý den dochází spousta dětí do školy pozdě (podle školního 

řádu začíná vyučování v 8.00; pokud tedy děti vstupují do školy až v tuto dobu, obdrží 

do žákovské knížky informaci o pozdním příchodu) 

 


