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Zápis z 1. schůzky zástupců rodičů s ředitelkou základní školy Mgr. M. Rybářovou,  

která se konala dne 11. 9. 2018 

 
Projednávané body 

 

Úvod 

Uvítání zástupců rodičů jednotlivých tříd, připomenutí důvodu konání těchto schůzek, plánované 

termíny ve školním roce 2018/19 (po třídních schůzkách nebo individuálních konzultacích). 

 

Nový školní rok 

 Představení nových vyučujících. 

  Na druhém stupni došlo k více personálním změnám: Pí uč. Veselá požádala o přerušení 

pracovního poměru z rodinných důvodů, Mgr. Horká je na dlouhodobé neschopnosti, poté 

nastupuje na mateřskou dovolenou, na mateřskou dovolenou bude též nastupovat pí. uč. 

Bučková – za ní nastoupí pí. uč. Čapková, která v minulém školním roce přerušila pracovní 

poměr kvůli dokončení studia. Pí. uč. španělštiny se rozhodla cestovat, nahradil ji rodilý 

mluvčí žijící v ČR. Všichni noví vyučující mají uvádějícího učitele. 

 Je problém sehnat učitele na první stupeň, v Praze 6 chybí a není možné požádat o pomoc 

nadřízený orgán. Učitelů na 1. stupeň je dlouhodobý nedostatek. Škola opakovaně hledala 

učitele, dávala inzeráty, konaly se pohovory... Nakonec nová pí. učitelka pro 2.B nastoupí, 

jakmile ji uvolní ze současného zaměstnání (je ve výpovědní lhůtě). 

Opravy, úpravy apod. 

 Během prázdnin byly vymalovány učebny 1. tříd. 

 V hudebně se budovala knihovna – dokončena bude do 14ti dnů. Výhoda – knihovnu bude 

moci navštívit celá třída a přesunem vznikla také nová učebna jazyků.  

 Byl nakoupen nový nábytek, v říjnu budou nainstalovány do některých učeben nové IA 

tabule a další vybavení. 

 

Školní vzdělávací program 

 Dělení výuky českého jazyka a matematiky je přesunuto do 8. tříd na základě doporučení 

školské inspekce. 

 Připravují se exkurzní a projektové dny, jeden projektový den bude ke 100. výročí založení 

republiky. 

 Chystají se témata pro závěrečné práce 9. tříd. 

 

Investice 

 Investice poskytuje zřizovatel. 

 V roce 2019 by se měl zrekonstruovat školní dvůr. 

 2020 by se měla rekonstruovat MŠ. 
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 V září 2022 by měla být hotová půdní vestavba. To by znamenalo postupné navýšení počtu 

žáků ve škole. Zatím bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekt, které bude ukončeno 25.10. 

Zřizovatel chce čerpat finanční prostředky na půdní vestavbu z fondů určených na navýšení 

kapacit škol. 

 V MŠ se měly v létě vyměňovat okna. Ale vítěz výběrového řízení od zakázky ustoupil, proto 

se budou vyměňovat až při celkové rekonstrukci. Okna jsou v havarijním stavu, zatéká jimi, 

některá nejdou otevírat.  

 Dotaz na investici ohledně odhlučnění školní jídelny. Projekt byl vypracován – zařídil jej NF 

Svoboda. Dle projektu náklady na odhlučnění jsou cca 100. tisíc Kč. Poskytovatel tyto 

prostředky neposkytne, musela by je investovat škola ze svého rozpočtu. Následovala 

diskuse nad účinkem odhlučnění – další problém je vysoký počet žáků ve stejný čas 

v jídelně. Vzhledem k tomu, že se minimalizuje odpolední výuka – chodí žáci na obědy ve 

dvou hlavních časech v 12:35 a 13:30. Jen malá část žáků obědvá ve 11:40. 

 

Nadační fond 

 Paní ředitelka připomněla, na co škola čerpá finance od nadačního fondu:  

o rozšíření pozice školního psychologa, na polovinu úvazku získala škola dotaci ze 

„Šablon“, část úvazku financuje zřizovatel (6 hodin týdně), část NF (6 hodin týdně) – 

díky tomu má škola školního psychologa na 4 dny týdně. 

o Dozor ve školní relaxační zóně. 

 Škola má dostatek asistentů pedagoga doporučených poradnou, nedostatkem se jeví jeden 

asistent pro všechny 3 první třídy. Nadační fond poskytl na tuto pozici finance, které vystačí 

pro jednoho asistenta do prosince.  

 Irena Kučerová připomněla, že i o finance na pozice asistenta pedagoga, školního 

psychologa apod., je velmi obtížné se ucházet přes dotace nebo granty. Tato oblast není 

podporována. Výjimka jsou projekty na pozice asistentů pedagogů pro děti cizinců, které 

škola získala. Pokud tedy rodiče chtějí, aby ve třídách jejich dětí působil asistent pedagoga, 

je třeba, aby to podpořili finančně. 

 Nadační fond získává finance od dárců (pravidelné i jednorázové příspěvky), z akcí (část 

výtěžku z vánočních trhů), výtvarné workshopy, bazary a také z grantů. 

 Další činností fondu je i podpora rovných příležitostí – jednorázová rychlá pomoc pro 

rodiny žáků, které to potřebují, např. výjezd na jazykový zájezd do Anglie. 

 NF chystá společně s DDM jazykovou soutěž pro děti z dvojjazyčných rodin. 

 Podrobněji budou chystané akce uveřejněny v novinách. 

 Nadační fond hledá jednorázové i pravidelné spolupracovníky pro pořádání akcí  

i administrativní činnost. 

 Proběhla diskuse, jak fond a jeho činnost lépe propagovat. Pí. Mühlpachrová doporučila 

zlepšit informace na webu fondu, konkretizovat uváděné informace a přislíbila konzultace  

a pomoc v této oblasti. 
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Diskuse a dotazy 

 Budou probíhat avizované kluby v družině? Ano, budou, vše se připravuje, svoji 

pravidelnou činnost zahájí v říjnu. Informace budou ve školních novinách. 

 Přestávky před odpoledním vyučováním jsou moc krátké, děti nestihnout oběd. Paní 

ředitelka zajistí, aby žákům, kteří mají odpolední vyučování, byl oběd vydáván přednostně. 

 

Školní jídelna 

 V červnu proběhla schůzka s vedoucí školní jídelny. Nakonec se jí zúčastnila jenom paní 

Bezdíčková. Připravila zprávu z této schůzky – 6 bodů – námětů na zlepšení – zpráva bude 

rozeslána společně se zápisem z této schůzky, a navrhuje uspořádat workshop na téma 

zdravá strava. 

 Vedoucí školní jídelny nabízí exkurzi do školní kuchyně pro omezený počet rodičů, aby 

rodiče viděli, v jakých podmínkách vaří. 

 Personální problémy – když někdo onemocní, musí snižovat počet jídel na výběr (obvykle 

jsou nabízena dvě místo tří). 

 Diskutovalo se, jak vedlejší školní jídelně pomoci. 

 Opakovaně jim byla nabízena exkurze do jiných školních jídelen, kde jsou žáci i rodiče 

s jídelnou spokojeni. Návrhy nebyly přijaty. 

 Diskuse o spotřebním koši – je kontrolován podle nakoupených potravin. 

 Diskuse o tom, kolik rodičů a žáků je s jídlem spokojeno a kolik je nespokojeno.  

Pozn. ředitelky školy: v uskutečněných šetřeních převažuje spokojenost cca 65% 


