
Komentáře ředitele školy k dotazům a 

námětům z třídních schůzek dne 5.10.2021 
Třídní schůzky se konaly po delší době, kdy jsme se nemohli vidět fyzicky ve škole. Alespoň částečně 

jsme se mohli setkávat alespoň v online prostředí. Děkuji vám všem za nasazení a spolupráci, mohli 

jsme to zvládnout jedině společně, a to není fráze, jen konstatování prostého faktu. 

 

všechny třídy 

Nabídka dobrovolného testování PCR metodou společnosti Aeskulab 

Třídním důvěrníkům a poté všem rodičům byla předložena nabídka společnosti Aeskulab na bezplatné 

a dobrovolné testování žáků ve škole testy PCR ze slin. Podrobnosti obsahoval materiál zveřejněný 

v eŽK Bakaláři a předaný třídním důvěrníkům. 

 4x měsíčně, z toho hradí 2x pojišťovna a 2x firma, vše tedy zdarma 

 1x za 7 dní 

 certifikát do mobilu formou SMS a do prostředí Očkovací portál občana – www.ocko.uzis.cz 

nejdéle do 48 hodin po testování 

 testování je dobrovolné!!! (samozřejmě že MŠMT a MZ mohou plošné testování školám do 

budoucna nařídit, pak bychom rádi pokračovali v těchto PCR testech) 

 podmínkou je aktualizace ZP v kartě žáka/matrika Osobní údaje (zajistí a zkontrolují rodiče, 

přístup přes eŽK Bakaláři) a písemný souhlas s testováním (bude distribuován všem) 

 možnost přidat se do testování/ukončit testování kdykoliv v průběhu 

 bude nabídnuto stejně i zaměstnancům 

Pro testování se vyjádřilo 300 z 494 přítomných rodičů, což je cca 61% z přítomných. Z tohoto důvodu 

rozhodlo vedení o organizaci testování. Tato informace se dnes objevila v eŽK. Další technické 

podrobnosti přineseme. 

 

5.D 

Prosba jednoho z rodičů, zda by se obědy pro nemocné děti mohly vydávat i po 12:00 hod. 

V běžném provozu školy je samozřejmě možnost vyzvednout obědy po celou dobu výdeje. V současné 

době jsme povinni se řídit doporučeními MŠMT a MZ k úpravě režimu v zařízení školního stravování, 

kde je jasně požadováno (kromě dalšího jako např. max. 6 žáků od stolu, rozestupy mezi stoly apod.) 

oddělit režim jiných strávníků cizích strávníků od žáků. Proto byl pro tuto skupinu zaveden čas 10:00-

10:30 hod. Po domluvě s panem vedoucím je možné rodičům žáků, kteří mají první den nemoci, vydat 

jídlo během celého výdeje (ne jiným cizím strávníkům). Určitě si nezapomeňte čip dítěte, proces to 

urychlí. 

 

7.D 

Doučování z matematiky a angličtiny není možné pro žáky 7.D 

Nabídka doučování ve škole nebyla nikdy tak velká. Kromě osmi skupin v rámci projektu podpora na 

Tylovce III vzniklo dále díky programu MŠMT ČR Národní plán doučování v době od září do prosince 

2021 další 1700 hodin doučování. To znamená v každém z měsíců 425 hodin, což je při průměrné dotaci 

http://www.ocko.uzis.cz/


hodina na týden doučování dalších 103 skupin. Žáci/rodiče mohli projevit zájem o doučování 

prostřednictvím přihlášky (anketa eŽK) na začátku září 2021, dle mých informací bylo se všemi zájemci 

jednáno, v 7.D nebyla ale žádná přihláška. Protože byl obecně v rámci přihlášek malý zájem žáků, 

všichni vyučující oslovovali ve svých hodinách celé kolektivy i jednotlivce, aby se podařilo přidělenou 

sumu vyčerpat. V tuto chvíli je v tomto programu přidělená kvóta vyčerpána. 

Pan učitel třídní je prostředníkem a hledá možnosti, jak by žáci se zájmem mohli nyní navštěvovat již 

běžící doučování. Samozřejmě je možné skupiny průběžně doplňovat. Všichni vyučující mají aktuální 

přehled k dispozici. 

Přes výše uvedené je obecně platné i v době, kdy žádné granty či plány doučování neběží, že je 

samozřejmě možno domluvit se vždy s každým vyučujícím na individuální podpoře v rámci jeho 

nepřímé činnosti. 

 

8.A 

Problémy s vyučujícími… 

Z dotazu nelze vyčíst podrobnosti, prosím u všech dotazů o co největší konkretizaci, která mi pomůže i 

v hledání odpovědi a nalézání řešení. Nicméně informace jsem si doplnil u TU, zástupců ředitele, žáků 

i vyučujících. 

Blíže budu komunikovat tuto připomínku na nástěnce třídy. 

V životě každé školy se občas stane, že si strany vzdělávacího procesu rodiče/žáci/vyučující ne zcela 

přesně porozumí ve svých možnostech a požadavcích. Je to situace pochopitelná. Stejně tak je 

pochopitelné, že je nutno si situaci vyjasnit, vykomunikovat ji a hledat řešení a konsenzus. 

Pokud se něco takového z nejrůznějších důvodů stane, doporučuji hned věc řešit, a to na úrovni 

žák/rodič/vyučující, aby se předešlo faktickému a časovému zkreslení. Stačí telefonicky zavolat 

případně si domluvit osobní schůzku, lze k tomu využít i eŽK. Vím, že to může být nepříjemné pro obě 

strany, ale nic jiného nepomůže. V této situaci lze využít i prostřednictví třídního učitele/třídní učitelky 

případně školního poradenského pracoviště. Pokud se nedaří dojít řešení, moji oba zástupci jsou další 

instancí, která může pomoci. A až když nezabere nic, vkládám se do řešení já jako ředitel.  

V každém případě je za organizaci a kvalitu vyučování odpovědný ředitel školy, práci žáků a vyučujících, 

stejně jako adaptačnímu období nových zaměstnanců, je věnována náležitá péče ve smyslu kontrolní 

a hospitační činnosti. 

 

Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách, projednání všech bodů navrhovaného programu 

a zpětnou vazbu, která nám pomáhá o školních věcech a školním životě přemýšlet a směřovat nás dál 

v naší vizi být školou, kde si každý najde svoje. Ve výše uvedených řádcích jsem se pokusil šířeji a v 

souvislostech odpovědět na jednotlivé dotazy či situace. Pokud by se vám zdálo, že to „není ono“, 

ozvěte se. Rád se nad věcí sejdu i osobně. Pokud máte další připomínky, dotazy či podněty, nečekejte s 

nimi až na další schůzky. My všichni (vedení školy i vyučující) jsme připraveni konzultovat podobné 

ihned a nejlépe osobně. 
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