
Celoškolní výbor SRPŠ 9. 9. 2020 

 
 

Přítomni: zástupci rodičů všech tříd, ředitelka školy, zapisovatel 

 

Schůzi vedla ředitelka školy. 

 

Program: 1) paní ředitelka seznámila rodiče se změnami na místech zaměstnanců školy, 

školu nyní navštěvuje 306 žáků, více žáků je na 1. stupni 

 

2) zpráva o hospodaření – pí Tomková – stav na účtu 165 049 Kč, čerpání 

probíhalo dle schváleného plánu, 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, nově vyřazeno hrazení besedy 

s odborníkem pro rodiče (bude hrazeno z grantu) a příspěvek na dopravu do 

divadla pro žáky 6. - 9. ročníků (z důvodu epidemiologické situace se 

neuskuteční), nebylo schváleno zvýšení příspěvku na adaptační kurz 6. ročníků 

 

4) informace o opravách v průběhu letních prázdnin – výmalba tělocvičny a 

oddělení školní družiny, rekonstrukce WC v přízemí, probíhá rekonstrukce 

schodiště, vybudování žákovské knihovny ve 2. patře, vybudování venkovního 

posezení na hřišti a probíhá instalace dalších tří herních prvků na hřišti 

 

5) termín další schůzky výboru SRPŠ 26. 4., ředitelské volno 16. 11. a 22. 3. 

 

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

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

případně ve volné hodině v multimediální učebně, 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, 

konzultací s učiteli a vyzvednutí dítěte ve škole při nevolnosti a úrazu), 

konzultační hodiny učitelů každé pondělí 1. stupeň 13.00 – 14.00, 2. stupeň 

14.00 – 15.00 a ředitelka školy 15.00 – 16.30 (termíny konzultace je třeba 

předem nahlásit), osvobození z Tv do 15. 9., 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), 

podzimní akce byly částečně omezeny nebo přesunuty z důvodu hygienických 

opatření 

   

8) nabídka kroužků (zahájení od 21. 9. pod DDM) 

 

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

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

budou pokračovat Šablony 3, pokračuje také Erasmus pro další vzdělávání 

učitelů cizích jazyků, podáváme žádost o příspěvek na dopravu na plavání, pro 

rodiny s hmotnou nouzí je možnost požádat o potravinovou pomoc 



 

10) školní družina má kapacitu 80 dětí, momentálně je kapacita naplněna  

 

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

z důvodu odjezdu autobusů je ke stažení na stránkách školy 

 

12) všichni žáci s výjimkou 2. ročníků odevzdají do konce října posudek lékaře 

o zdravotní způsobilosti (došlo k posunutí termínu na žádost lékařů), v případě 

adaptačního kurzu a školy v přírodě nutno před akcí (v budoucnu budeme tento 

požadavek dávat na konci června) 

 

13) v případě úrazu dětí je kontaktován zákonný zástupce, který dítě odvede 

k lékaři, je nutné si vyzvednout formulář dokládající lékařské ošetření, tento 

formulář je nutné do tří dnů odevzdat ve škole, v případě následného léčení je 

k dispozici u paní ředitelky formulář na odškodnění úrazu od pojišťovny 

(rodiče se dohodli, že spoluúčast 500 Kč škola neplatí)  

 

14) seznámení se zvýšenými hygienickými opatřeními – pokyny rodiče dostali, 

vstup do školy je možný pouze s rouškou, jsou vyloučeny akce, kde by se žáci 

setkali s jinými školami nebo s veřejností, exkurze proběhnou pouze v případě, 

že se žáci nepotkají s jinými účastníky, totéž platí pro školy v přírodě nebo 

lyžařský výcvikový kurz, u vchodu do školy je k dispozici dezinfekce a 

dezinfekce tříd probíhá také po každém střídání žáků v odborných učebnách 

 

15) paní ředitelka požádala rodiče o případný sponzorský dar 

 

16) Diskuze:  

Dotaz:   Jak bude placen lyžařský kurz? 

Odpověď:  Pro pátý i sedmý ročník je platba v letošním roce ve dvou  

   splátkách. 

 Dotaz:   Jak postupovat v případě nachlazení a jak u chronických potíží? 

Odpověď:  V případě chronických onemocnění dodají rodiče do školy do 

   15. 9. potvrzení od lékaře (lze nahradit zdravotní způsobilostí, 

   ve které je daná informace potvrzená lékařem), u akutních potíží 

   je nutné nechat dítě alespoň 2 dny doma, pokud potíže  

   nepominou, kontaktovat telefonicky lékaře. V případě, že se 

   příznaky objeví v době vyučování, je dítě odvedeno do  

   karanténní místnosti a kontaktován zákonný zástupce. 

Dotaz:   Proběhne plavecký výcvik? 

Odpověď:  Plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník proběhne v měsících únor – 

   duben. 

Dotaz:  Je možné zadávat chybějícím dětem učivo a úkoly přes Školu 

   online? 

Odpověď: Možnosti budou řešeny na provozní poradě s pedagogy. 

Závěr:  Na 1. stupni, kde je pouze třídní učitel a vyučující cizích jazyků, 

   je toto možné. Třídní učitel/učitel jazyků zadá probrané  

   učivo/úkoly buď denně, nebo na konci týdne přes Školu online. 

   Žák je poté povinen si učivo doplnit. 

   Na 2. stupni, kde dochází k častému střídání, je tento způsob 

   nereálný. Zadávání učiva a úkolů bude přes Školu online  



   probíhat pouze v době distanční výuky nebo nařízení KHS. 

   Pokud si o učivo/domácí úkoly vyučujícího požádá přímo  

   konkrétní žák/zákonný zástupce žáka, vyučující zašle  

   požadované přes Školu online. V ostatních případech absence 

   žáka je potřeba, aby si žáci v rámci třídy zjišťovali a předávali 

   informace mezi sebou (např. osobně, mailem, ofocením,  

   prostřednictvím sociálních sítí). Při jednodenní absenci si žák 

   učivo doplní ihned, při vícedenní absenci je následující hodinu 

   po návratu do školy omluven v rámci trvání své absence. 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Alena Gajdošíková 

 

 

 


