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Setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    

 

17. 6. 2021 

 

Informace o epidemiologické situaci 

 

 17. 6. 2021: poslední testování žáků 

 9/2021: dá se předpokládat testování žáků i zaměstnanců 

 reakce rodičů: někteří bez problémů, někteří výhrady (vedlo až k situaci, že děti 

nechodily do školy), děti obvykle bez problémů  

 

 

Organizace výuky do konce školního roku 

 

 v pondělí 21. 6. – klasifikační porada 

 21. 6. v 17.00 – informativní schůzka k půdní vestavbě 

 21. až 25. 6. – společné třídní akce 

 29. 6. ve 13.00 – rozloučení s deváťáky 

 30. 6. – rozdávání vysvědčení (8.00 – 8.45) 

 1. 7. – předání školy stavbě 

 

 

Příprava nového školního roku 

 

 1. třídy: uskutečněny první TS, byly přijaty všechny „spádové“ děti + děti z Prahy 6 se 

sourozencem i bez něj 

 6. třídy: dokončujeme seznamy žáků, rozdělení na další cizí jazyk – informace zašleme 

rodičům na rodičovské účty + budou zveřejněny na třídních webových stránkách 

 personální obsazení: 

 ukončení prac. poměru – kol. Háječková, Vokáčová, Konopa 

 odchod na mateřskou dovolenou – kol. Samešová-Gajdušková, Mikešová (od 

10/2021) 

 nové p. učitelky: češtinářka+ZŘ, angličtinářka 

 nově řešíme p. vych. ŠD a asistenty pedagoga a dvojjazyčné asistenty 

 změny ve školním vzdělávacím programu: 

 postupné úpravy v souvislosti s posílením výuky informatiky 

 otázka změny začátku školního vyučování: 

 dotaz na možnost pozdějšího začátku vyučování 

http://www.zs-na2.cz/
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 bylo dohodnuto, že se nyní zrealizuje dotazníkové šetření (případný posun začátku 

na 8.30); změna by nastala, pokud se pro ni vysloví 60% zúčastněných; rodiče 

budou upozorněni na všechny souvislosti 

 

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 

 info o půdní vestavbě bude umístěno na webu Prahy 6 - Jak do školy 

 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  

 úprava parčíku před školou – čeká se na schválení 

 běžné opravy: podlahy, lina, koberce, malování tříd, drobná vybavení 

 nové vybavení: učebnice 

 

Další projednávané body 

 

 poděkování rodičů škole za distanční výuku 

 připomínky k obědům (třída 5. B, upozorněno, že názory rodičů se liší): 

- ŘŠ informovala, že je již v řešení písemná stížnost 

- ŘŠ bude informovat o postupu 

 dotaz na plavání: 3. třída, která absolvovala alespoň 1 pololetí plavání, již nebude 

pokračovat 

 žádost rodičů o zařazení fota vítězů z pěvecké a instrumentální soutěže do školních novin 

– ŘŠ zajistí 

 

 


