
 

 

Zápis jednání Školské rady ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic  

ze dne 26. 1. 2021 

Přítomni:  

 

Omluveni:  

Šimon Ornest 

Program jednání: 

1. Schválení dokumentů 

 

Dokumenty ke schválení: 

a. Školní řád s úpravami 2020 – jednohlasně schváleno  

b. Klasifikační řád s úpravami 2020 – jednohlasně schváleno 

c. Výroční zpráva 2019/2020 - jednohlasně schváleno 

 

2. diskuse 

a. diskuse nad body viz příloha 

Praha dne 26. 1. 2021 

Jan Kolář 

předseda Školské rady 

 

Zapsal dne 26. 1. 2021, Jan Kolář  



 

 

DOTAZY – Příloha 

p. Huňka  

 

- měli pedagogové školení na MS Teams a práci v něm. A potřebovali by ho? (má zkušenost je, že spíš 

potřebovali)  

ANO, umí si pomoci i sami, mají vlastního kolegu 

Komunikace jak používat Teams pro žáky, již posláno, pošlou znovu  

- je něco co by pomohlo lépe zvládat online výuku nebo celkově covidovou situaci s čím může městská část 

pomoci? 

Covid OK, preze dle jednotlivců, pomoc není třeba, vylepšena konektivita školy 

 

 

pí. Dvořáková 

Otázky ke školské radě: 

Vybavenost školy IT technikou  podle pracoviště: 

Otázky směřované pedagogům obou pracovišť, případně paní ředitelce, pokud bude přítomna 

 Kolik žáků požádalo o počítač a kolik něco dostalo?  

Do 10 

 Kolik pedagogů požádalo o počítač a kolik ho dostalo, aby mohly učit z domova a nemusely se 

shromažďovat ve škole?  

Do 5 

 Kolik činila dotace od státu nebo od radnice na pořízení výpočetní techniky na online vyučování, jak 

byla částka využita? 

Dáno na počet učitelů, cca 20k CZK/ pedagog, využito 

 Jestli škola nebo jiná instituce zajišťuje nebo proplácí internetové připojení?  

ne 

 Jak situaci s distanční výukou vnímá paní ředitelka?  

Vše běží jak má (dist, online a sync výuka), postupně technické vylepšování 

 Byla pokryta poptávka po IT vybavení nebo je stále nedostatek?  

ANO pokryta  

Covid 19 ve škole: 

Otázky směřované pedagogům obou pracovišť, případně paní ředitelce 

 

 Od 4.12.2020  probíhalo dobrovolné antigenní testování učitelů, kolik učitelů o ně projevilo zájem a 

kolik na něm bylo, doporučilo vedení školy, aby se učitelé testovali a vytvořilo pro to podmínky 

např. možnost uvolnit z výuky?  

 Zajišťuje škola vyučujícím respirátory? Má škola dostatek těchto ochranných pomůcek? 



 

 

 Proč není možné informovat rodiče o výskytu onemocnění Covid 19 ve škole, ale informaci se 

dozvíme pouze ve chvíli, kdy dojde k potvrzenému kontaktu přímo ve třídě? ZŠ Lobkovico je 

nepoměrně větší škola, co se týká velikosti prostor.  

 

Na ZŠ Perunova jsou všechny třídy na jednom patře a paní učitelky mají společný kabinet. Navíc, když 

onemocnění začalo v jedné třídě, chodily do ní dále suplovat další  paní učitelky. Je možné tomuto příště 

předejít? Je mi jasné, že škola postupuje podle hygieny, ale také víme, že hygiena reaguje velice pomalu, 

onemocnění se tak může snadno dostat do rodin dětí, což se také děje, některé rodiny se navíc stále stýkají 

s prarodiči. Pokud budu vědět, že ve škole Covid aktuálně hrozí, mohu takové návštěvy na čas omezit.  

 Všichni učitele otestovaní, podmínky vytvořeny, uvolněni během výuky 

 Respirátory škola nezajišťuje, není ze zákona, přesto jsou k dispozici  

 Informovanost, nelze určit s přesností příznaky 

 škola informuje a dává doporučení, nemá mandát přikazovat co dělat 

 

 

 Je testování pedagogů možné i nadále? Je nadále doporučováno se pravidelně testovat? 

 Ano jako obyvatelstvo  

 

 

Slovní hodnocení: 

Otázky směřované na pedagogy obou pracovišť, případně paní ředitelku 

 Rozhodlo se určité procento pedagogů pro slovní hodnocení?  

 Dle doporučení MŠ u jednotlivců 

 Kdo může požádat o slovní hodnocení, jsou to pouze rodiče žáku se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

 Nelze požádat, je to dle doporučení a vyhodnoceni školy  

 

ZŠ Poznávání: 

Otázky směřované paní ředitelce 

 Jaké jsou plány do budoucna? Zůstane škola Poznávání v ZŠ Perunova i v příštím školním roce? 

 Zatím žádné změny 

 

 Plánuje paní ředitelka pravidelně otevírat dva první ročníky na ZŠ Perunova? 

 ne 

 

Třídní schůzky on-line: 

Otázky směřované pedagogům, případně paní ředitelce 

 Jakou formou komunikují pedagogové s rodiči v době, kdy nejsou možné návštěvy ve škole? 

 Individuálně, email, třídnické hodiny 



 

 

 Jak situaci zvládají rodiče dětí cizinců? Zapojují se děti do výuky on line? Mají podporu asistenta, 

případně doučování?  Většina informací ze školy jde mailem, rozumí rodiče dobře informacím ze 

školy? Posílá škola rodičům text i v jiném jazyce? 

 Asistent, jazyk dle potřeby ano 

 

 Uskutečnili někteří pedagogové třídní schůzky online? 

 Individuálně, v případě zájmu se rodiče mohou spojit  

 

 Neplánuje škola zavést on line třídní schůzky povinně, tedy neměly by být zakotveny on line třídní 

schůzky ve školním řádu? 

 Do školního řádu zakotveno nebude, v případě zájmu proběhly a je možné se domluvit  
 


