
Zápis ze zasedání školské rady konané dne 17. 2. 2021 

Přítomni: 

Klára Budilová  

Jana Hawryluková 

Renata Ondroušková 

Hana Králíková 

Regina Ouhledová 

Petra Wrlíková 

Host – Hana Kurasová – ředitelka ZŠ 

 

Jednání probíhalo online přes Teamsy 

Rada řešila trvající epidemickou situaci a její dopad na fungování ZŠ a výuku. 

V současné době není zřejmé, kdy dojde k celkovému otevření ZŠ, a jak bude probíhat testování. 

15. 3 by se do ZŠ měli vrátit deváťáci. 

Návrat žáků do ZŠ 

ZŠ si je vědoma náročnosti současné situace, a jakmile, bude umožněn návrat žáků dalších ročníků 

(pravděpodobně postupně) budou probíhat třídnické hodiny ve všech třídách (i pod vedením 

společnosti Magdaléna o.p.s.) a s žáky bude probírána současná situace, řešeno klima třídy a další 

aktuální téma. Většina žáků (3. - 9. třída) byla v ZŠ naposledy v půlce prosince 2020. 

Jelikož probíhá intenzivní online výuka (s testy, zkoušením a domácími úkoly), žáci by neměli být 

ihned po nástupu zavaleni testy.  

Testování žáků 

Rada byla seznámena s procesem případného povinného testování žáků po příchodu do ZŠ (např. 

posunutí začátku vyučování, zajištění dostatečného prostoru atd., separace objevených pozitivních 

žáků). Za současných podmínek by bylo testování organizačně velmi náročné.  

Žáci, jejich rodiče by odmítli své děti testovat, by mohli mít možnost být na výuce přítomni např. přes 

telefon, tak aby probíhající výuku alespoň slyšeli. 

Jednotné zadávání úkolů 

Členky rady upozornily, že opět dochází k zadávání úkolů přes různé kanály (např. úkoly zadané přes 

Teamsy se neobjeví v úkolech v Bakalářích). Vedení ZŠ na toto upozorní učitele. A i rodiče mohou 

vyučujícího vyzvat, aby úkol do Bakalářů zadal, případně též žáci. 

Doučování 

I v současné době v ZŠ probíhá online doučování.  

Bylo by potřebné, aby doučování probíhalo i v průběhu prázdnin - na konci. Toto doučování by bylo 

zajištěno neziskovou organizací a městys může nabídnout zdarma prostory k tomuto doučování. 



Sociální komisí a případně dalšími osobami budou osloveny neziskové organizace, zda by měly zájem 

doučování ve Štěchovicích realizovat. 

Plavání 

Výuka plavání je od roku 2017 v rámci 1. stupně ZŠ povinná. ZŠ kurz plavání dokončí v návaznosti na 

návrat do stavu před epidemií. Kurz by měli dokončit současní čtvrťáci. 

 

 

Hana Králíková 

 


