
Zápis z 5. schůzky  zástupců rodičů s ředitelkou základní školy Mgr. M. Rybářovou,  

která se konala dne 5. 6.2017 

 
Projednávané body 

 

Web a Google classroom 

Pan Dolanský a paní Závorová informovali o schůzce s pí. uč. Šupinovou. Škole bylo předáno 

písemné doporučení rodičů, jak postupovat. Škola se spojila s firmou webmastra, připravují řešení 

připomínek. 19. 6. bude další schůzka rodičů a IT. Řešení bude určitě nalezeno. Rodiče vyjádřili 

uznání, že paní uč. Šupinová odvedla velký kus práce, někteří rodiče nabídli pomoc při zapracování 

změn. 

 

Výjezdy do zahraničí 

 Byl zrušen zájezd do zemí „2. jazyka“: Německo, Švýcarsko, Španělsko. MČ přispívá na 

zájezd do zemí tzv. 2. Cizího jazyka pouze dětem s trvalým bydlištěm na Praze 6 a výši 

příspěvku se škola dozví až po schválení MČ. Pro tento rok byl potvrzen příspěvek 4500 Kč. 

Zájezd bude zorganizován na podzim, budou moci jet i šesťáci. 

 Příspěvek na zájezd do anglicky mluvících zemí je vždy jasný a dostanou ho všechny děti 

(bez rozdílu trvalého pobytu).  

 Výjezd do Anglie – budou přijata opatření dle současné bezpečnostní situace. 

Rekonstrukce střechy 

 Práce postupují dle harmonogramu, práce jsou posunuté až do července jako náhrada za 

větrné dny, kdy se na střeše pracovat nemohlo. Velmi optimistický výhled je, že by dvůr 

mohl být vyklizen do 31.7. Zatím nejsou vyčleněny peníze na rekonstrukci dvora. Není 

jasné, v jakém stavu budou povrchy dvora, a zda jej školy budou moci používat. 

 Firma dodržuje dohody, hradí poničené věci, komunikuje. Při dešti 4krát zateklo do školy, 

byla zničená rozhlasová a telefonní ústředna, pršelo do místnosti se serverem.  

 Škody z rekonstrukce elektroinstalace nejsou uhrazeny, firma Elektro Uldrich zaplatila škole 

jen cca 51000 Kč, ale přes 300000 Kč ještě není dořešeno – jsou to škody, které podle 

názoru školy způsobila firma tím, že zůstaly otevřené třídy – krádež IT techniky. Celá věc 

byla předána Policii ČR a pojišťovně. 

 

4. čtvrtletí 

 10. května proběhl den otevřených dveří pro veřejnost – rodiče žáků.  

 Soutěž ke dni Země. Žáci druhého stupně zdobili třídy, dostali odměnu, např. příspěvek na 

vstupné apod.  

 Proběhly ŠVP nebo školy ve městě. 

 21.-23.6. proběhnou projektové dny – děti cizinců a jejich rodiče představí své země – 

multikulturní den.  



 26.-27.6. proběhne veřejná obhajoba závěrečných prací 9. třídy.  

 28.6. soutěž Svoboda má talent 

 29.6. Slavnosti školy = akademie a rozloučení s 9. třídou. 

 

Noví zaměstnanci, třídnictví, nový školní rok 

 Zástupce 2.B se ptal na novou pí. uč. pro budoucí 3.B – nová kvalifikovaná učitelka. Celkem 

budou přijaty 2 nové a plně kvalifikované učitelky pro první stupeň (druhá pro nově 

otevíranou třetí první třídu) Obě pí. učitelky mají zkušenost se Začít spolu a v srpnu ještě 

pojedou na školení. 

 Paní učitelky z 5. tříd půjdou do prvních tříd. 

 Nové 6. třídy povedou pí uč. Kejvalová a Veselá. 

 1. třídy: Stále jsou ještě nepřijatí zájemci o naší školu, tito zájemci si nepodali při zápise 

přihlášku na jinou školu než naši. Otevírají se tři třídy po 26 dětech, pí. ředitelka nechce 

více navyšovat kapacitu tříd vzhledem k programu Začít spolu. 

 Už je dohodnut termín předání dvou učeben od ZŠ E. Destinové naší škole – proběhne na 

začátku července, bude třeba třídy vymalovat, doplnit nábytek a koberce. 

 Chystají se úvazky, řeší se třídnictví. Probíhá připomínkování osnov, nově bude vyučován 

předmět zaměřený na práci s digitálními technologiemi. 

 Družina bude pro 1. až 4 třídy. Děti z 1. až 3. tříd budou ve svých kmenových třídách,  

4. třídy budou rozděleny. Všechny děti tak budou mít jen jednu šatní skříňku.  

 Bude nabízeno doučování – informace se rodiče dozví na 1. třídních schůzkách. 

 Nový školní rok začíná 4. 9. 2017. 

 

Opravy o prázdninách 

 Malování v MŠ a dvou nových tříd ZŠ. 

 Čištění datových projektorů. 

 Bude se kupovat nový nábytek do nových tříd a na 2. stupeň, nové koberce. 

 

Informace v místním tisku Prahy 6 o školství a demografickém vývoji – MČ má v plánu rozšiřovat 

kapacity stávajících škol. Začne se půdní vestavbou na ZŠ A. Čermáka. 

 

Snížení hlučnosti v školní jídelně 

Zatím není šance získat dotaci na protihluková opatření, škola sleduje výzvy na grantové peníze. 

Diskuse k odhlučnění: opatření nemusí být drahá, mluvilo se o měření hlučnosti a akustiky 

prostoru, ředitelka školy přivítá aktivitu rodičů. 

 


