
Celoškolní výbor SRPŠ 6. 9. 2021 

 
 

Přítomni: zástupci rodičů všech tříd, výchovná poradkyně školy, zapisovatelka 

 

Schůzi vedla výchovná poradkyně školy Katarína Zeithamlová z důvodu nemoci paní 

ředitelky. 

 

Program: 1) paní Zeithamlová seznámila rodiče se změnami na místech zaměstnanců 

školy, školu nyní navštěvuje 309 žáků, více žáků je na 1. stupni 

 

2) zpráva o hospodaření – pí Tomková – stav na účtu 193 513 Kč, čerpání 

vzhledem k distanční výuce probíhalo pouze částečně zejména pro žáky 

devátých ročníků, příjmy byly z příspěvků rodičů a sběru papíru  

 

3) jednohlasně byl schválen příspěvek 200 Kč na žáka (uhradit do konce října) 

a plán čerpání prostředků – viz příloha 

 

4) informace o opravách v průběhu letních prázdnin – výmalba pěti tříd, školní 

družiny, chodby v přízemí, rekonstrukce kabinetu školní družiny a nově 

vzniklého 4. oddělení školní družiny 

 

5) termín další schůzky výboru SRPŠ 18. 4., ředitelské volno 24. 1. 

 

6) informace pro třídní schůzky – školní řád, náhrada úmyslných škod, ovoce a 

mléko do škol pouze pro 1. stupeň, pobyt dojíždějících žáků před vyučováním 

v ŠD III. a ve volné hodině v učebně č. 22, kde je zajištěn dozor nad žáky, 

zdůrazněno omlouvání žáků do tří dnů, případná distanční výuka je pro žáky 

povinná, zákaz vstupu rodičů do školy (s výjimkou schůzek SRPŠ, 

domluvených konzultací s učiteli mimo vyučování a vyzvednutí dítěte ve škole 

při nevolnosti nebo úrazu), zapisovat do sešitu u vchodu a nevstupovat do 

školy mimo dohodnuté termíny, konzultační hodiny učitelů každé pondělí 

1.stupeň 13.00 – 14.00, 2. stupeň 14.00 – 15.00 a ředitelky školy 15.00 – 16.30 

(termíny konzultace je třeba předem nahlásit), osvobození z Tv do 15. 9., 

žádost ke stažení je na webu, je nutno doložit potvrzením lékaře, pokračuje 

elektronická třídní kniha a žákovská knížka, povinností rodičů je jednou týdně 

ji podepisovat (v případě problémů s připojením je třeba kontaktovat školu), 

předem známou nepřítomnost je nutné omlouvat den předem 

 

7) seznámení s celoročním plánem akcí (přehled na webových stránkách), vše 

dle aktuálních protiepidemických opatření 

   

8) nabídka kroužků (zahájení od 20. 9. pod DDM), pod ŠD již od 7.9. 

 

9) informace o zapojení školy do grantů - v rámci Šablon 3 nabízíme 

doučování žáků, čtenářský, badatelský klub a klub zábavné logiky, 

tandemovou výuku a besedy pro veřejnost s odborníky, pokračuje také 

Erasmus pro další vzdělávání učitelů cizích jazyků, pro rodiny s hmotnou nouzí 

je možnost požádat o potravinovou pomoc, jsme zapojeni do programu KAP na 

podporu digitálních gramotností žáků 



 

10) žádost o uvolnění z odpoledního vyučování maximálně o 10 minut dříve 

z důvodu odjezdu autobusů je ke stažení na stránkách školy 

 

11) seznámení se zvýšenými hygienickými opatřeními, rodiče dostali pokyny 

přes školu online, vstup do školy je možný pouze s respirátorem, u vchodu do 

školy je k dispozici dezinfekce a dezinfekce tříd probíhá také po každém 

střídání žáků v odborných učebnách  

 

12) v případě úrazu dětí je kontaktován zákonný zástupce, pro případné 

lékařské ošetření si vyzvedne formulář, který je nutné do tří dnů odevzdat ve 

škole 

 

 

13) Diskuze:  

Dotaz: Jak se budou hradit kroužky ŠD? 

Odpověď: Cena je 200,-Kč, částku budou nosit děti do ŠD. 

 Dotaz: Byly změny ve školním řádu? 

Odpověď: Drobné změny ve školním řádu byly, rodiče s nimi seznámí třídní 

učitel. 

Dotaz: Jak rodiče zjistí zaplacení za pracovní sešity? 

Odpověď: Na prvním stupni posílají třídní učitelky zprávu ve Škole OnLine, na 

druhém stupni, pokud žák v daném termínu nezaplatil a tudíž neobdržel 

pracovní sešit, příslušný vyučující ihned rodiče upozorní. 

Dotaz: Jak bude probíhat případná distanční výuka? 

Odpověď: Není možné, aby každá hodina v běžném rozvrhu probíhala online. 

V loňském školním roce podle doporučení ministerstva školství na prvním 

stupni probíhaly 2 hodiny online výuky denně, na druhém stupni 3 hodiny 

denně. Žáci měli možnost zapůjčení kamer, případně další techniky, někteří 

žáci tuto možnost ale nevyužili. Pro žáky s problémy s distanční výukou 

probíhaly jednou týdně individuální konzultace.  

Dotaz: Není třídní schůzka v dubnu pozdě? 

Odpověď: Příští třídní schůzka se uskuteční v listopadu, pouze výbor SRPŠ 

proběhne až v dubnu.  

Dotaz: Je nutné podávat žádost o rodinnou rekreaci na hory? 

Odpověď: Ne, tuto žádost podávat nemusíte.  

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 

 

 

 


