Zápis ze schůze třídních důvěrníků
konané dne 11. 11. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny, Mgr. Věra Kroutilová, Bc. Marcela Polová
1. Zahájení: Úvodem předsedkyně spolku Ing. Markéta Lavická krátce představila činnost
spolku zejména novým členům. Zmínila poslední akci – karneval na ledě, jehož výtěžek
zatím nebyl použit. Jedná se o cca 32.000,- Kč. Ve školním roce 2020/2021 nebyl z důvodu
distanční výuky členský příspěvek vybírán.
2. Pokladní spolku Bc. Magda Holíková informovala přítomné o stavu účtu: cca 197.000 Kč
Pro letošní školní rok je třeba rezervovat:
60.000,- Kč na dopravu žáků na lyžařské výcviky
15.000,- Kč na dopravu žáků na exkursi do Terezína nebo Osvětimi
Je třeba rozhodnout, zda a v jaké výši vybírat členský příspěvek pro letošní školní rok.
3. Vedoucí školní jídelny p. Polová byla předem požádána předsedkyní spolku, aby navrhla
možnosti využití výtěžku karnevalu na ledě. Paní Polová informovala přítomné
o dosluhujících strojích ve školní kuchyni, jejichž pořízení se ale pohybuje ve vyšších
cenových relacích. Ředitelka školy k tomu doplnila, že jde o svěřený majetek a finanční
záležitosti, které souvisí s opravami a pořizováním nových zařízení, se řeší se zřizovatelem
školy. Další možností, jak investovat vydělané finanční prostředky by bylo pořízení nových
židlí a případně stolů ve školní jídelně. Nové vybavení by nemělo být tak hlučné jako
stávající dosluhující nábytek. Tento návrh přítomné členy zaujal. Bylo navrženo navýšit
výtěžek karnevalu a přispět na nákup židlí 100.000,- Kč. Výše příspěvku byla schválena
všemi přítomnými členy spolku.
4. Dále se přítomní členové spolku shodli, že v letošním školním roce bude vybírán členský
příspěvek ve výši 200 Kč. Tento návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.
5. Další téma se ještě týkalo školní jídelny. Předsedkyně spolku se dotázala vedoucí školní
jídelny, zda by se kuchařky nechtěly zúčastnit nějaké soutěže školních jídelen. Vzhledem
k současné epidemiologické společnosti paní vedoucí tuto možnost zatím odmítla. Pokud se
ale situace vrátí k normálu, paní vedoucí by tuto možnost zvažovala. Mgr. Kroutilová
pochválila změny ve stravování pod vedením nové vedoucí školní jídelny. Opět proběhla
diskuse o vhodnosti nalévání polévky prvňáčkům přímo na stole. Časově toto nejde
zvládnout, mohlo by to také být v rozporu s hygienickými opatřeními.
6. Mgr. Kroutilová podala informaci o proběhlém uzavření školní jídelny z důvodu karantény.
Škola musí pružně reagovat na opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví a vládou.

V letošním školním roce přibyly dvě třídy, škola má 702 dětí a 82 zaměstnanců. Zatím
neproběhl standardní školní rok v nově zrekonstruovaných budovách prvního stupně, takže
nelze přesně vyhodnotit provozní náklady školy po rekonstrukci.
7. Dotaz – jaký ještě mají význam papírové žákovské knížky, když velmi dobře funguje
aplikace „Bakaláři“? Jsou důležité pro omluvenky, pro sdělování informací a pro
komunikaci s některými rodiči. Paní ředitelka slíbila, že se bude informovat u vedení
okolních škol, zda ještě papírové žákovské knížky používají.
8. Dotaz – byla by možná on-line výuka u delší nemoci nebo úrazu? Po technické a organizační
stránce to není reálné – střídání učeben, přenášení a příprava výpočetní techniky. Učitelé
nabízejí žákům individuální konzultace, doučování, zasílají materiály k výuce.
9. Dotaz – jak probíhá letošní příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky? Je posílená výuka
matematiky, v češtině se probírají témata přijímaček. Letos nabídla přípravu společnost
RYTMIK Dětem o.p.s. v podobě kroužku. Přihlásilo se asi 80 dětí. Proběhla diskuse
k problému rozdílného pojetí učiva během výuky a v zadání přijímacích zkoušek. Žáci
bývají zaskočeni zněním otázek.
10. Zájmové kroužky – zajišťuje společnost RYTMIK Dětem o.p.s. Na prvním stupni probíhají
3 kroužky, na druhém stupni byl zájem pouze o přípravu na přijímací zkoušky (2 kroužky).
11. Dotaz – plánuje se oprava sociálního zařízení na druhém stupni ZŠ, které je v žalostném
stavu. Podle Mgr. Kroutilové řeší škola opravy postupně. Nyní byla řešena akustika
v tělocvičně. Opravy probíhají postupně dle finančních možností a dostupnosti dotací.
12. Dotaz – nezvažuje se zřízení specializovaných tříd – např. sportovní, výběrové. Dle Mgr.
Kroutilové je obtížné stanovit kritéria pro výběr a rozdělení žáků. Narazilo by se na
nesouhlas a protesty dětí a rodičů.
13. Návrh – mohli bychom uspořádat další karneval na ledě. Záleží ale na aktuální
epidemiologické situaci.
14. Další schůzka proběhne v lednu 2022.
Zapsaly: Dočkalová, Lavická
Ověřila: Hadašová

