
Zápis ze schůze Klubu rodičů (Výbor třídních důvěrníků) 6. 5. 2021 (online) 

Přítomni: Marie Katzerová (3. B), Anna Motejzíková Pospíšilová (5. A), Jana Haltmarová (1. A), Luisa 

Divišová (4. A), Eva Valentová (1. B), Yveta Pernicová Galová (2. A), Nina Táborská (4. B) 

Nepřítomni: Monika Hykrdová (3. A), Monika Hirschová (8. A) 

Projednávané body: 

1. Obědy 

- mezi rodiči (především na 1. stupni) stále trvá zájem o změnu systému objednávání obědů 

(aby byl nastaven oběd č. 1 a při neobjednání oběda včas by tedy nebylo dítě bez jídla); téma 

se se školou řešilo již loni (J. Haltmarová, L. Divišová), vedení školy oznámilo, že se chystá 

nový systém online objednávek, který toto nastavení umožní 

- dle informací dodavatele stávajícího objednacího systému lze nastavit i nyní, zda dítě bude 

mít automaticky objednán oběd č. 1 

- KR se shoduje na tom, že vznese další dotaz na vedení školy, kdy je v plánu přechod na 

nový objednávkový systém, který by individuální nastavení umožnil 

- KR zjistí, zda je momentální nabídka pouze jednoho oběda (bez výběru) z důvodu omezené 

nabídky kuchyně, nebo zda nabídku omezila škola; pokud to je možné, KR žádá vrátit nabídku 

výběru ze dvou jídel 

- zůstane-li stávající systém, pak alespoň přesunout čipovací terminál k vrátnici (návrh Y. 

Pernicové) 

2. Informační kanál KR k rodičům 

- KR opakovaně řeší potřebu mít možnost oslovit všechny rodiče (nebo alespoň většinu) se 

svými informacemi, dotazy, anketami…, aniž by musel žádat o pomoc školu (rozeslání mailů, 

zprávy přes Edookit) 

- diskuse o potřebě vlastního webu či facebookového profilu – zamítnuto 

- KR prozatím využije stávající záložku na webu školy, zavede se systém aktualit 

a zveřejňování zápisů ze schůzek KR (zveřejňuje Jana Haltmarová) 

3. Pravidelné schůzky KR 

- budou i nadále vždy před třídními schůzkami, dle situace fyzicky nebo online – jednohlasně 

schváleno 

4. Návrh Evy Valentové – aktivity ke Dni dětí 

- vzhledem k situaci teď nelze podnikat nic, kde se mísí třídy; jedině lze iniciovat/podpořit 

setkání dětí z jedné třídy organizované rodiči mimo školu (škola nemá zájem o aktivity 

podobného druhu ve svých prostorách) 

5. Dotaz Anny Motejzíkové Pospíšilové – druhý cizí jazyk (němčina) 

- téma druhého cizího jazyka – němčiny – už KR řešil s vedením školy (na schůzce 15. 9. 2020) 

- KR vznese dotaz na vedení školy, v jakém stadiu je avizovaná aprobace učitele na NJ 

6. Výuka venku 

- návrh N. Táborské, aby KR nabídl škole svoji (finanční) podporu pro výuku venku, 

např. zakoupením podsedáků atp.  

- KR toto nabídne škole, zjistí potřeby školy 

7. Diskuse k testování žáků  

- vzhledem k aktuální změně situace – stát bude přispívat na PCR testy (200 Kč/test) – KR 

navrhuje vznést dotaz na vedení ZŠ, zda by bylo možno změnit testy na PCR, které mají vyšší 

spolehlivost (neinvazivní PCR metody, např. „lízátkové“, „plivací“, případně testovat celé 

třídy tzv. poolovými testy) 

Zapsala Nina Táborská 


