
 

Zápis z online schůzky Rady rodičů, konané dne 25. 11. 2020 

Program: 

1. Přivítání – v 1.A p. Petr Herynek, 1.B Pavla Truplová, 1.C Pavla Spejchalová, 

kontakty na zástupce mají žáci v žk a jsou na web. stránkách školy 

2. Rozpočet – čerpání bylo v roce omezené z důvodu omezení soutěží, divadel, návštěv 

kina apod., výběr v minulých letech od všech rodin, i když je příspěvek nepovinný, 

výše zůstane 200,-Kč za rodinu – schválení příspěvku 

3. Volba předsedy RR – od září 2019 není zvolen předseda RR 

4. Možnost posílat návrhy do školské rady za rodiče  – na jaře budou nové volby do 

šestičlenné školské rady – za rodiče se volí dva členoné 

5. Informace ředitele ZŠ a zástupkyně ředitele  

- personální záležitosti - odešla p. M. Králová, D. Hájíčková, J. Boušová, J. 

Starčevská, ze šd p. K. Fišerová, asistentka pedagoga M. Lískovcová, uklízečky p. 

A. Hlásková a M. Vondrová, od října 2020 A. Hofmanová na mateřskou 

dovolenou 

- na 1.st. nové p. učitelky – 4.B A. Cvrčková po mateřské dovolené, 4.C L. 

Soukupová 

- na 2. stupni – L. Michalčíková, R. Hřivnáč, H. Pánková 

- ŠD - 8 oddělení 214 dětí – vedoucí vychovatelka M. Dřevová, nově p. Š. Kovářová 

a A. Koubová 

- 7 asistentek pedagoga v 7 třídách – 2.A H.Pánková, 3.B M.Dřevová, 4.A 

A.Koubová, 6.B M.Konopická, 6.C Z.Zasadilová, 7.C M.Jonášová, 8.A 

I.Hamajová 

- Školní psycholog – J. Plašil, 2x týdně ve středu a v pátek 

- organizační záležitosti: na ZŠ 24 tříd –13 na 1. st. (265 žáků) + 11 na 2. st.(238 

žáků), tři 1. třídy (po19), třídy jsme nespojovali   

 

KORONAVIRUS – poděkování rodičům 

 jaro 2020 – výuka ukončena 11. 3. 20 a do konce roku již jen distančně nebo částečná 

dobrovolná výuka => hodnocení na konci roku – nevypovídající o úrovni znalostí žáků – i 

proto se k tomuto hodnocení nebude přihlížet při příjímacím řízení na SŠ. 

 Výuka probíhala převážně formou zadávání úkolů přes počítače s následným zasíláním 

zpět učitelům a opravou. Online výuka nebyla tak častá. 

 Podzim 2020 – naše škola byla škola určená pro péči o děti zaměstnanců vybraných 

profesí 

od 14. 10. celá škola vyučuje distančně – výuka probíhá online 2-4 hodiny denně – hlavní 

předměty v programu TEAMS. Velice náročné na organizaci, přípravu i tech. zabezpečení 

(dětem půjčeno asi 55 ks PC, NB) – problémy s bezpečím na internetu – některé děti narušují 

výuku rádoby legráckami typu – vypnu p. učitelku, odhlásím ji, pozvu někoho jiného do 

třídy apod., po úpravách zabezpečení se tyto případy omezily. Přesto je vidět, že děti mají 

špatné návyky při používání internetu a nepřemýšlí, co by se mohlo stát.  

 Výuka na dálku je po novelizaci šk. zákona pro všechny děti povinná. 



od 18. 11. již nastoupily děti 1. a 2. roč. – jediné omezení ve výuce jsou asi roušky, ale dle 

učitelek není problém – 1. roč. navíc byl zvyklý už od září, změna je ve ŠD – každá třída 

musí být i jedno oddělení šd. – ale jen do pátku 27. 11.  

 

Co bude od 30.11. viz manuál MŠMT -  PES pro školství 

od 30. 11. prezenčně celý 1. stupeň a 9. roč., střídavě 6. – 8. roč.  30.11. začíná 6.A,C a 
8.A,B celý týden prezenčně, 6.B a 7.A,B,C,D distančně, od 7. 12. se třídy 6.-8.roč. vystřídají 

při výuce 1. i 2. stupně musí být dodržována homogenita tříd – třídy nelze míchat ani 
v rámci ročníku (na výuku cizích jazyků a Tv 2. st. se třídy nemohou spojovat – komplikace), 
u ŠD je již možné smíchat děti v rámci jednoho ročníku => změna v odděleních šd – viz 
rozpis 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti  
vstup do školy 1. i 2. stupněm – bezpečnost – stavba 
učivo probrané během distanční výuky v říjnu a listopadu je považováno za probrané, 

již se k němu nebude příliš vracet a bude se pokračovat v novém učivu 

hodnocení  za celé pololetí –  bude se hodnotit normálně s přihlédnutím k práci při 
dist. výuce  

Rod. schůzky budou online – pozvánky přes bakaláře popř. v teamsech v tomto a násl. 
týdnu – jen TU. 

Hygienická opatření: zákaz vstupu do budovy cizím osobám – i rodičům  

3R roušky, ruce, rozestupy – vybavit děti dostat. počtem min 3 ks 

úklid – vytírání podlah několikrát denně, desinfekce -  lavice, kliky, 
vypínače, baterie, wc, PC, šatní skříňky 

   větrání – přestávky, během každé hodiny – teplejší oblečení – více vrstev 

 Během dopoledne i odpoledne bude zařazován i pobyt žáků na čerstvém vzduchu 
(podle počasí) 

Jídelna: změna výdejních dob, žáci si nesmí odebírat příbory ani talíře, pití, desinfekce, 
omezení míst u stolů, vstup zakázán cizím osobám,  

 Děti na prezenční výuce (bezhotovostní plátci) mají od 30. 11. do 22. 12 obědy na 
každý den přihlášeny. 

 Pokud nechcete oběd v šj, nezapomeňte si ho včas (do pátku 27. 11. do 13:30) 
odhlásit. 

 Děti na distanční výuce si mohou oběd objednat, ale nesmí jíst v jídelně - dostanou ho 
vydaný v krabičce z okna v zadní části dvora jídelny po 13. hodině. 

Ukončení výuky pro některé třídy se bude drobně posouvat - +- 10min - kvůli času výdeje 
obědů  

Různé 

- projekty, do kterých se ZŠ zapojuje: 



o Výzva č.63 – šablonyII – od 9/2019 na dva roky – i šd  

školní psycholog, čtenářské kluby, doučování (i příprava na přijímačky), 

klub zábavné logiky, projektové dny ve škole i mimo školu 

o  Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – letos čt 1xtýdně společně 

o MAS – akce na podporu vzdělání v ORP – pomůcky, školení pro ped., 

jazykové kroužky - podobné jako šablony 

o  „Obědy dětem“ Women for Women – 3 žáci od září 2020 

o  Venkovní učebna + rekonstrukce šaten a sociálního zařízení u tělocvičny -  

MAS – IROP – hotovo 

o Příměstské tábory – letos 4 turnusy v srpnu, příští rok končí 

    ohlasy jen pozitivní  

o FRAUS – učebnice a stud. materiály – sponzorství Rašeliny pomalu končí a 

tím i financování se stává problematičtější – postupný konec 

o MAS IROP jazyková učebna – 980.000,- dokončí se do konce roku 2020 

 

- 9. a 7. tř. – přijímací řízení na SŠ – talentové zkoušky, informace p. Michalčíková - 

online 

- plavání 3-4 roč. – doprava zdarma – projekt MŠMT – přerušeno 

- LVVZ – asi nebude 

soutěže – zatím jen online 

 

6. Diskuse 

dotaz na financování nákupu techniky (tablety, notebooky, kamery, vizualizéry, 

apod.)pro distanční vzdělávání – dotace 676.362,-Kč z MŠMT 

 

V Soběslavi 25. 11. 2020 Zapsal V. Říha 


