
Závěry z třídních schůzek SRPŠ konaných ve dnech 9. 9. 2020 

 Dotazy na odevzdávání potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka. 

Ve škole se odevzdává kopie, originál zůstává zákonnému zástupci. Na základě 

žádosti lékařů došlo k posunutí termínu odevzdání na konec října (neplatí pro 

žáky, kteří jedou na adaptační kurz a školu v přírodě). 

 Zajistit rozestupy v jídelně. 

Nově žáci dochází na obědy podle časového rozpisu, který odpovídá kapacitě 

jídelny. Pokud by dané opatření bylo nedostačující, bude potřeba změnit rozpis 

podle ročníků, tím by však došlo k výrazným časovým posunům a někteří žáci by 

šli na oběd až třeba 30 minut po skončení výuky. Vyvstal by tak problém při 

čekání na obědy (možno pouze v šatně, kde je dohled nad žáky) a také problém 

pro dojíždějící žáky. Celou situaci aktuálně monitorujeme. 

 Požadavek na zadávání probírané látky do Školy online. 

Řešeno na provozní pedagogické radě a ujednán postup při absenci žáka. 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. 

 Dotaz na sankce rodičů za nepodepsání ŽK. 

Škola nepodepsání netrestá, ale lze na nezájem o prospěch žáka přihlížet jako 

na zanedbávání povinné školní docházky, tedy podnět pro projednání na 

OSPOD. 



 Odmítání používání „rozlišovacích dresů“ v Tv z důvodu střídání po 

žácích. 

V případě odmítání bude toto respektováno pedagogem. Ze strany školy je však 

zajištěno častější praní dresů (po použití předá vyučující TV zodpovědné osobě). 

 Rodiče mají pocit, že v naukových předmětech převažuje písemné 

testování a že děti neumějí prezentovat znalosti ústně. 

Podnět řešen na provozní pedagogické radě. Ústní zkoušení je součástí 

hodnocení žáků. Na dovednost ústně prezentovat znalosti jsou v hodině 

zaměřeny i jiné aktivity, které ale nemusí být součástí hodnocení. Vedení školy 

se na danou problematiku zaměří při hospitační činnosti. 

 Jak postupovat v případě chronického onemocnění dítěte – termín 

odevzdání potvrzení.  

V případě chronického onemocnění žáka doloží rodiče potvrzení lékaře do 15. 9. 

2020 (po předchozí dohodě v souvislosti se zaneprázdněním lékaře se lze 

domluvit na pozdějším termínu). Za právoplatné je považováno potvrzení o 

zdravotní způsobilosti žáka s uvedením daného zdravotního problému. 

 Dotaz na častou absenci vyučující ČJ a obavy z přípravy na přijímací 

zkoušky. 

Proběhl pohovor s vyučující. Aktuálně je výuka s minimální absencí (v 

předchozím roce operace, lázně,..). Příprava na PZK je posílena ranním 

kroužkem, který ale všichni žáci nevyužili. 
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