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5. setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy    
 

6. 6. 2022 
 

Notifikace z webových stránek 

 

 již připraveno (ukázka), rodiče si budou moci individuálně nastavit, ze kterých částí 

webu chtějí notifikace dostávat 

 dokončován souhlas s použitím cookies 

 předpoklad nasazení od srpna 2022 (v průběhu prázdnin dochází k velké spoustě 

aktualizací) 

 

Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY 2022 

 

 výsledky na webových stránkách 

 práce s výsledky bude následovat (ŘŠ, ZŘ, pedagogové, nepedagogové) 

 

Připomínky z TS 30. 5. 2022 

 

 rozdělení žáků 5. roč. do dvou šestých tříd – uzavřeme do konce června, poté 

zveřejníme, k rozdělení žáků se vyjadřují také současné TU 

dodatečná informace: situace bude závislá na přijetí/nepřijetí např. také ukrajinských 

dětí – viz dále 

 třídní učitelé v 6. ročníku – zveřejníme se seznamem žáků 

 výběr Dalšího cizího jazyka: škola vychází ze svých personálních možností (1x Šj, 1x 

Fj, 2x Nj), výběr proveden losováním 

 

Šance do škol – participativní rozpočet 

 

 návrhy dětí na vybavení školy 

 hlasování  

 vyhlášení výsledků 

 realizace: postupná od 9/2022 

 

Rekonstrukce ve škole 

 

Půdní vestavba: 

 postup: cca dle harmonogramu, předpoklad kolaudace na konci července 

 objednán nábytek, IT technika (kvalitní, kompatibilní s dosavadním vybavováním 

školy – vstřícnost zřizovatele při financování), laboratoř 

 na konci června (27. – 30. června) – příprava přesunu učeben a kabinetů 

 

 

http://www.zs-na2.cz/
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Malá tělocvična: 

 dokončena poslední část obložení, opraveny ribstoly 

 připravována nová podlaha + vstupní dveře a dveře do nářaďovny 

 

 

Rekonstrukce odpadů (stupačky): 

 průběžně již realizováno, zvýšené nároky na provoz školy 

 musí být hotovo před kolaudací půdní vestavby 

 

Školní jídelna: 

 odloženo na příští prázdniny 

 již nyní předběžné práce (napojení stupaček) 

 dodatečná informace: zůstává stejný systém objednávání obědů 

 

Slavnostní otevření: 

 předpokládáme 1. 9. 2022, připravujeme možnost prohlídky (i v době třídních 

schůzek) 

 

Rekonstrukce budovy mateřské školy: 

 předpokládáno otevření od 1. 9. 2022 

 

Příprava nového školního roku 

 

 1. třídy: 

- rozhodnuto o otevření 4 tříd, počet dětí ve třídách omezen celkovou kapacitou 

- připravovány informační schůzky pro rodiče (20. – 22. 6.) 

 

 situace v přijímání ukrajinských žáků: 

 

- 20. 6. – 2. zápis do MŠ 

- 21. 6. – 2. zápis do ZŠ 

- připravujeme kritéria a informace, zájemci se registrují v systému na webových 

stránkách MČ (zatím 17 zájemců), počet přijímaných bude záviset na současných 

počtech žáků v jednotlivých třídách  

- požádáno o dotaci na péči (DA, pomůcky, stravné, …) od 1. 9. 2022 

 

 personální otázky/úvazky/rozvrh: 

 

a) MŠ: zůstávají současné pedagožky, vrací se p. uklízečka, bude nová p. školnice 

b) ZŠ: 

 Učitelé:  

- nové p. učitelky do 1. B a 1. D (odchod na MD, třída navíc) 

- noví učitelé na Ch, M, Šj a Aj 

 Asistenti 

- přibíráme nové, využíváme i současné dvojjazyčné asistenty 

 Vychovatelé 

- přibíráme 1 novou vychovatelku 

 Nepedagogičtí pracovníci 

- hledáme novou p. uklízečku (nové prostory) a kuchařku 

c) rozvrh – bude tvořen až o prázdninách 
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Diskuse: 

 

 diskuse k příspěvkům rodičů na pomůcky: 

opět byla diskutována problematika cizojazyčných učebnic - je potřeba vyjádřit svůj 

názor ve chvíli, kdy se škola dotazuje na souhlas-nesouhlas rodičů s příspěvkem; 

z diskuse vyplynula skutečnost, že někteří rodiče nevědí, že škola dětem zapůjčuje 

řadu učebnic ze školního skladu (některé děti je zřejmě nenosí domů), ředitelka školy 

promítla zástupcům přehled takových učebnic 

dodatečná informace ŘŠ: na třídních schůzkách v září 2022 budou TU informovat 

rodiče o učebnicích zapůjčených dětem na školní rok ze školního skladu 

 

 dotaz k využití školního dvora:  

předpokládáme uvedení do původního stavu, využívání v období od 9/2022, následně 

bude při rekonstrukci kuchyně a jídelny opět přechodně užíván jako staveniště 

 

 dotaz na možnost zajistit plavání v budoucích letech v bazénu v Řepích:  

ředitelka prověří, na škol. rok 2022/23 je již zajištěn bazén AXA 

 

 dotaz na případné kurzy pro žáky (příprava na přijímací řízení): 

ředitelka předá informaci o zájmu o tyto kurzy organizátorovi kroužků (spolek 

Vlaštovka)  


