
Schůze SRPŠ dne 09/11/2021

zapsala: Alena Břečková - předsedkyně SRPŠ, členům SRPŠ bylo rozesláno emailem

škola po distančních výukách řeší větší ostýchavost mezi žáky - vůči ostatním spolužákům i vůči učitelům
ve škole je nová psycholožka - paní Kmochová - na stránkách školy je na ní kontakt - lze ji kontaktovat a řešit s ní případné 
problémy

COVID situace - v současné době platí nařízení 7 denní karantény pro třídu, která přišla do kontaktu s pozitivní osobou 
potvrzenou PCR testem. Dítě v karanténě musí podstoupit PCR test. Vystoupit z karantény může až 8. den, pokud má 
negativní výsledek PCR testu.Pokud výsledek testu ještě nezná, musí počkat až po potvrzení negativního výsledku PCR 
testu a teprve poté opouští karanténu. Karanténa nelze zkrátit - 7 dní je minimum, i když známe výsledek PCR testu již 
dříve.

škola si vytipovává žáky, kteří potřebují pomoci s učivem  - pro ně je zaveden program bezplatného doučování - učitelé do 
něj žáky vybírají a oslovují je s možností doučování. Škola se zabývá jazykovou přípravou cizinců.

škola vytipovává i nadané žáky a snaží se je rozvíjet

dotace - v rámci projektu Šablony 3 pobírá škola dotaci na psycholožku a doučování, v rámci projektu MŠMT doučování 
škola realizuje bezplatné doučování, v rámci projektu Erasmus škola získává dotaci na doškolování učitelů v jazykové 
průpravě

školní knihovna - pod vedením pana učitele Bárty a paní učitelky Skalníkové vznikne školní knihovna. Bude se nacházet v 
přízemí na 2. pavilonu. Přístupná bude všem žákům. Měla by sloužit zároveň i jako studovna a místo pro setkávání k práci 
ve skupinách. Škola pořídí základní nábytek a knihy, dále škola požádala SRPŠ o zafinancování sedacího vybavení a dalšího 
nákupu knih. Knihy je možné škole darovat- tímto prosíme žáky a jejich rodiče o darování knih, které již nevyužívají.

učebnice - snažíme se o zajištení vždy jedné verze učebnice pro celou třídu. Bohužel je spoustu aktualizací učebnic a ne 
vždy se nám to daří. Ale škola průběžně obnovuje.

bakaláři - v tomto roce začala škola více využívat - využíváme velkou část z aplikace. Najdete zde informace o známkách, 
rozvrhu, výuce, učitelích. Problém dělá pořád omlouvání ze strany rodičů - pozor omlouvá se přes zprávu- omluvení 
absence - přímo třídnímu učiteli!!! Škola ještě prověří platnost hesel pro mobilní aplikaci, která je omezená a je potřeba 
častěji obnovovat.

lyžařský výcvik - učitelé dotčených tříd včas podají zprávu o placení zálohy. Zálohy se budou platit na školní účet. Škola je 
nebude odesílat poskytovateli kurzu. Rozhodne se až podle COVID situace.

sběr papíru - na podzim nebude. Vzhledem k dobré výkupní ceně papíru bude zřejmě na jaře.

dopravní situace okolo školy - APELUJEME na rodiče, aby při parkování u školy respektovali dopravní předpisy!!!! 
Neparkujte na přechodech, dodržujte povinnou vzdálenost od přechodu - děti pak nevidí přes parkující auta a nemohou 
bezpečně přecházet!!! Vedení školy bude řešit situaci s městskou policcí - žádostí o zvýšený dozor a pokutování!!!

předsedkyně SRPŠ


