
 

Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ  

při Základní škole a mateřské škole Na Daliborce,  

Hořice, z. s 

Datum: 7. 4. 2021 

Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ + zástupci tříd,  

vedení školy Mgr. Jan Sezima, Mgr. Lada Štěpánková 

Schůzka probíhala on-line v prostředí Microsoft Teams 

 

1. Přivítání přítomných členů výboru – 100% účast 

 Prezenční  listina je součástí zápisu jako příloha č. 1 

2. Naplnění usnesení z minulé schůzky výboru SRPŠ - (přednesl ředitel školy) 

3. Seznámení s Manuálem MŠMT k provozu škol od 12. 4. 2021 - (přednesl ředitel 

školy) 

 Rotační výuka – od 12. 4. přítomnost tříd ve škole: 1., 2. A, 3.A a 4. ( následující 

týden zbylé ročníky 1. st. ZŠ)  

 Neinvazivní testování žáků AG testy před vstupem do školy, postup při zjištění 

pozitivního testu 

 Průběh vyučování vzhledem k zajištění dodržování hygienických opaření ze strany 

školy 

 Provoz a organizace školní družiny od 12. 4. 2021 

 Odpovědi na dotazy zástupců rodičů týkajících se provozu školy od 12. 4. 2021 

4. Zápis do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 

 Bude probíhat na všech hořických školách distančně  

 Nové prezentační video naší školy   

 V měsíci červnu naše škola uskuteční zábavné setkání pro budoucí žáky první 

třídy 

 Vyučujícím v budoucí 1. třídě bude Mgr. Gabriela Cardová 

5. Končící funkční období Školské rady při ZŠ a MŠ Na Daliborce 

 Volby proběhnou by měly proběhnout během měsíce dubna  2021, metodika 

MŠMT povoluje 3-měsíční odklad, on-line přes Google Forms 

 Seznámení s organizací voleb (ředitelem školy) 

 (volba dvou zástupců z řad rodičů: jeden hlas za jedno dítě, z řad rodičů by 

mělo vzejít na rodičovských schůzkách asi 6 možných kandidátů, ze kterých si 

následně zvolí dva své zástupce  

 



6. Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Na Daliborce pro distanční výuku  

 Seznámení rodičů s hlavními body (povinnost žáka se vzdělávat, klasifikace 

žáků, psychohygiena dětí a žáků, rozdíl mezi výukou synchronní a 

asynchronní…) 

7. Čtvrtletní klasifikační porada 13. 4. 2021 

8. Rodičovské schůzky 13. 4. 2021 

 Budou probíhat přes Microsoft Teams 

 Třídní učitelé dostanou základní osnovu informací, které rodičům budou 

předávat 

 Třídní důvěrníci předají základní informace z dnešní schůzky výboru 

9. Příměstské tábory v období letních prázdnin v naší škole 

 Základní informace předal ředitel školy – 3 turnusy, 3 témata, pro děti od 6 do 

12 let, vedoucí Mgr. Soňa Vrabcová 

10. Činnost školního parlamentu a žákovského parlamentu v době distanční výuky 

(informoval ředitel školy) 

 Organizace zajímavých výzev pro žáky školy 

 Organizace prodeje oblečení s logem školy 

 Vydávání školního časopisu 

 Tvorba medailonku školy 

11. Hospodaření s fondem SRPŠ 

 Zprávu o stavu účtu a hospodaření podala paní Veronika Klímová, správce 

fondu 

 ( přehled hospodaření je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2 

 Rodiče se jednohlasně dohodli, že : 

- peníze na účtu budou ponechány pro příští školní rok 

-  ty třídy, které tento školní rok měly čerpat z fondu a z důvodu pandemie 

nemohou, budou tyto peníze čerpat v příštím školním roce 

- žákům, kteří budou odcházet z 5. ročníku na gymnázium, bude zakoupeno 

tričko s logem naší školy, jako kompenzace za nečerpání a současně jako 

upomínka na školu 

- žákům 9. ročníku se z fondu SRPŠ přispěje na závěrečné rozloučení, 

protože v tomto školním roce není možné, aby jeli na jejich poslední školní 

výlet  

12. Hodnocení distanční výuky zástupci jednotlivých tříd: 

1. Zlepšení výuky Aj ( pomocí změny vyučující), celkově je výuka  hodnocena 

pozitivně, rodiče diskutovali o možnosti nabídnout další hodinu matematiky 

např. ve čtvrtek 

2. A spokojenost, metody a formy výuky úžasné 

2. B spokojenost rodičů, úkoly jsou pouze drobné, rodiče by uvítali výuku Aj 

on-line formou 

3. A Domácí úkoly žáci zvládají (2-3 rodiče nestíhají s dětmi matematiku, zdá 

se, že postupují příliš rychle, že nemají učivo zažité) 



3. B Dobrý pocit z výuky, rodiče ani děti nejsou přetíženi, vše probíhá 

v pohodě 

4. tř. rodiče spokojeni, výuka je pestrá, plná her, žáci „šlapou, makají“ a 

zároveň rodiče oceňují lidský přístup učitele 

5. A Výuka probíhá formou týdenních plánů, žáci i rodiče vědí, co se bude 

probírat, co se po nich bude chtít. Rodiče by uvítali i vyšší počet (synchronní) 

výuky on-line. Zaznamenávají upadající aktivitu žáků, a také by uvítali nějaké 

zpestření výuky a více hromadné komunikace – pro jejich všeobecný přehled 

5.B Zástupce rodičů nemá zpětnou vazbu od rodičů, jako rodiče se nijak 

nestýkají a nekomunikují, zástupce má však pocit, že výuka probíhá v pohodě. 

Zpočátku mělo několik rodičů problém s informatikou a vyššími nároky pana 

učitele. Vše se však vysvětlilo a doladilo, nyní vše funguje naprosto v pořádku. 

6. tř. Rodiče jsou spokojeni, líbí se jim měsíční hodnocení práce učitelem, 

výuku žáci zřejmě stíhají, výuka funguje a domácí práce se zdají být přiměřené 

7. A  rodiče jsou spokojeni, distanční výuka funguje, úkoly jsou přiměřené 

7. B  rodiče jsou spokojeni, distanční výuka funguje, úkoly jsou přiměřené, 

žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti sama za sebe 

8. A Zástupce rodičů není se všemi rodiči ze třídy v kontaktu, ale podle jeho 

názoru škola distanční výuku zvládá na precizní úrovni, úkolů je přiměřeně, 

většina dětí již přišla na to, že je dobré zadání plnit včas, děti jsou vedeny 

k zodpovědnosti sama za sebe. 

8. B Zástupce rodičů musel z pracovních důvodů schůzku po úvodu odejít, 

nebyly tedy informace předány 

9. tř . Zástupce rodičů není v kontaktu s rodiči, podle jeho názoru:  

děti jsou již samostatné, zadané samostatné práce mají děti poměrně hodně, pro 

ty žáky, kteří pracují poctivě a vše chtějí plnit na 100%  je to opravdu náročné, 

zástupce proto žádá a prosí vyučující v této třídě o jistou shovívavost v době 

před přijímacími zkouškami a ulehčení z předmětů, ze kterých se nebudou 

vykonávat přijímací zkoušky a o posílení časové dotace v předmětech 

matematika, čeština a anglický jazyk ( z důvodu možnosti většího procvičení 

učiva) 

 

13. Příští schůzka se bude konat ve středu 9. 6. 2021, v případě potřeby i dříve. 

 

 

V Hořicích 8.4.2021 

Zapsala Mgr. Lada Štěpánková 

 

 

 


