
 

 

Příloha zápisu jednání Školské rady ze dne 7. 10. 2021 

DOTAZY RODIČŮ 
(dotazy pokládány zvolenými zástupci rodičů, odpovídala paní ředitelka) 
 
Obecné 
Jako zástupci rodičů ve ŠR bychom měli rádi možnost oslovit rodiče, před každým konáním 
školské rady. Jaké jsou možnosti? 
Rodiče budou upozorněni na možnost kontaktovat zástupce, prostřednictvím systému 
Bakaláři, kde budou znovu uvedené jejich e-mailové adresy, přes které je mohou rodiče 
kontaktovat 
 
Budou pro rodiče k dispozici veřejně zápisy (a přílohy) z jednání školské rady? Popř. kde? 
Zápisy včetně příloh budou zveřejňovány na webu školy a dále na společné nástěnce školy 
v systému Bakaláři 
 
Bude se konat letošní lyžařský výcvik v termínu pololetích prázdnin? 
Ne, bude v termínu 23. 1. – 29. 1. 2022 
 
COVID 
Lze docílit důsledného oddělení dětských kolektivů, aby se předešlo potenciálnímu šíření COVID 
(ranní, odpolední družiny, obědy)? 
Ne, z provozních důvodů. Naše škola je malá, těžko realizovat bez významného omezení fungování 
družiny. 
 
Jaká jsou pravidla pro posuzování vyloučení dítěte, jako potenciálně infekčního, z dětského 
kolektivu? 
Je na posouzení učitele, v případě opakovaných zjevných známek infekce (kašel silná rýma) může být 
požadována bezinfekčnost od lékaře. 
 

Kroužky 
Je možné, např. na webu školy, v Bakalářích zveřejnit kontakty na vedoucí jednotlivých 
kroužků, popř. aktuality o přesunech apod. (nástěnka ve škole, kde obvykle tyto údaje bývají 
jsou díky Covidu pro rodiče nepřístupná)? 
Vedoucí kroužků mají pronajaty prostory školy a je organizačně náročné distribuovat aktuální 
informace o změnách. Rozpis a základní informace o nabídce kroužků jsou na webu školy. 
Škola prozatím nechce měnit dosavadní koncepci fungování organizace kroužků  
 
Provoz školy 
Proč se v budově školy, během výuky, pohybují bez respirátoru pan školník a pan Kraut? 
Jedná se o chybu, oba budou poučeni.  
 
Na jaký zvonek mají rodiče zvonit, když se během výuky vracejí s dítětem např. od lékaře? 
Na zvonek „Sborovna“ 
 
Je možné nějak optimalizovat vnitřní parkoviště u školy? Je možné, aby zaměstnanci školy 
přednostně parkovali na nových parkovacích místech pod školní zahradou? Je možné, 
omezit parkování obecního traktoru v době 7:30-8:00? 
Paní ředitelka: zaměstnancům bude prosba tlumočena 
Paní starostka: ranní porada zaměstnanců údržby obce probíhá mezi 7-8 na obecním úřadě, 
pak probíhá nakládka nářadí apod. Zaměstnanci budou požádáni, aby pro traktor došli až po 
ranní poradě.  



 

 

Proč zaměstnanci školy kouří v areálu školy, pod okny školky? 
Bude jim vyhrazeno místo na kouření dále od rohu budovy směrem k obecnímu úřadu. 
 
Je možné aktualizovat kontakty na webu školy na jednotlivé učitele? 
Ano bude doplněno 
 
Bude probíhat doučování M, ČJ, Aj? Pokud ano, je možné doplnit informace na web školy? 
Ano bude doplněno 
 
Vstupní čipy, je možné opět vysvětlit přidanou hodnotu bezpečnosti? Jak je zabezpečen čip 
proti zneužití? 
Čip řeší situace, kdy dítě vyzvedávají rodiče bez vědomí družinářek. V případě jeho ztráty, je 
otázka okamžiku čip deaktivovat. 
 
Jak je zabezpečena údržba zeleně na školní zahradě? (zejména sekání trávy). Rodiče si stěžují 
na nedostatečnou údržbu. 
Paní starostka: Údržbu zajištuje obecní úřad dle potřeby.  
 
Jak jsou zabezpečeny nové herní prvky v zahradě mateřské školy? Zejména loď se jeví 
rodičům jako nebezpečná 
Všechny herní prvky splňují potřebné certifikace. Některé jsou určeny pro starší děti. Je na 
odpovědnosti dozorujícího pedagoga mateřské školky, aby vyhodnotil používání herních prvků 
dětmi. 
 
Rekonstrukcí jídelny/mateřské školky se rodičům žáků první třídy zdá, že novou budovou 
došlo k zastínění oken učebny a výrazně se zhoršily světelné podmínky ve třídě, je potřeba 
svícení i za dne. 
Po rekonstrukci byly třídy změřeny odbornou firmou a třída splňuje hygienické limity. Ve třídě 
budou vyměněny zářivky a výhledově (letní prázdniny) bude třída vymalována na světlejší 
barvu.  
 
Jak se využívá nová počítačová učebna? (počítačová učebna byla přestěhována z 1.patra do 
učebny v přízemí a zrekonstruována a vybavené novými počítači) 
Cca 6 - 8h/týdně 
 
Družina 
Jakým systémem jsou rozděleny děti v oddělení družin, kolik dětí má jedna paní družinářka na 
starost? 
Družina je organizována po odděleních/po třídách, celkem 3 (1.-3. třída). Žáci 4. třídy jsou 
rozděleny rovnoměrně do oddělení.  
 
Je pravda, že mají děti zakázáno dělat si v družině úkoly? 
Ne to není pravda. Děti nejsou v děláni domácích úkolů během družiny nijak omezovány.  
 
Jaké aktivity jsou pro děti v družině nachystány? 
Organizace aktivit plní dlouhodobý plán, který je zveřejněn na webu školy. 
 
  



 

 

Je možné zveřejnit konkrétní plán aktivit pro děti na daný týden (tak jako je zveřejňován 
plán výuky v systému Bakaláři)? 
Zařadíme od listopadu. Bude zveřejnován týdenní plán aktivit družiny na školním webu. 
Zprovoznění a napojení přímo do systému Bakalářů bude následovat.  
 
Bakaláři 
Není propojení systému Bakalář na školní jídelnu a družinu. Rodič při omlouvání dítěte musí 
nejprve napsat do Bakalářů omluvenku paní učitelce, následně emailem odhlásit obědy a 
dalším emailem informovat družinu. Je možné sjednotit systém omlouvání v rámci 
Bakalářů? 
Bakaláře jsme spustili nově, systém se zabíhá. Tyto funkce plánujeme zprovoznit v rámci 
druhého pololetí. 
 
Je možné do bakalářů napojit jídelní lístek školní jídelny? 
Stejně jako v předchozí otázce, další úpravy Bakalářů se budou prozkoumávat možnosti , 
pokud tomu tak lze  plánujeme v rámci druhého pololetí.  
 
Notifikace systému Bakalář neobsahuje jméno dítěte. Rodiče, kteří mají ve škole více dětí 
nevědí, kterého dítěte se zpráva týká a musejí projít všechna přihlášení Bakalářů. Je možné 
do notifikace zprávy/události přidat informaci, kterého dítěte se to týká? 
Bude kontaktována dodavatelská firma a zjištěny možnosti případné úpravy.  
 
Je možné zprovoznit v systému bakalářů platby rodičů za školní jídelnu, popř. další 
pravidelné platby /družina, pomůcky, školní akce …/? 
Ano, v rámci druhého pololetí plánujeme zprovoznit 
 
 


