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35. zasedání školské rady při ZŠ Gutova konáno 9. 6. 2021 

Přítomni: 

Mgr. Bc. Jiří Voneš, RNDr. Renáta Krejčí, Mgr. Jarmila Velichová, Karolína Štrobachová, 

Mgr. Václav Vlček, Ing. Petr Beneš, Ing. Jiří Budek 

 

Program: 

1. Uvítání členů školské rady. 

2. Zhodnocení školního roku 2020-2021 za mimořádných epidemiologických opatření. 

3. Seznámení s plány a pravděpodobnými epidemiologickými opatřeními v příštím roce. 

4. Seznámení s plánem rekonstrukcí ve škole o letních prázdninách. 

5. Diskuze. 

Zápis: 

1.Uvítání členů školské rady  

- Setkání proběhlo on-line způsobem  

 

2. Zhodnocení školního roku 2020-2021 za mimořádných epidemiologických opatření 

- p. ředitel informoval o fungování školy v průběhu celého školního roku 

- On-line výuka byla zvládnuta velmi dobře díky učitelům školy 

- Některým žákům byly zapůjčeny počítače 

- Škola má dobré zásoby roušek, ve třídách jsou hygienické sady na umývání rukou, 

průběžně probíhá dezinfekce prostor 

- Škola spolupracuje s hygienickou stanicí 

- Velkoplošné karantény nebyly 

- Probíhá pravidelné testování žáků  

- Zápis prvňáčků proběhl on-line formou 

- Dořešují se přihlášky do matematické třídy 

- Bude schůzka rodičů žáků 1. tříd on-line formou 

- Na zahradě školy se bude konat rozloučení s žáky 9. tříd 

- p. Vlček měl dotaz, jak škola vyřešila případné absence žáků při on-line vyučování. 

Odpověď p. ředitele byla, že toto se týkalo spíše jen jednotlivců. Byla nutná komunikace 

s rodiči.  

- p. Beneš poděkoval za městskou část Praha 10, a zároveň i jako rodič žáka první třídy, 

za přístup školy v průběhu mimořádných opatření. Rád by vyzdvihl velmi pozitivní 

přístup pí učitelky Hrubcové a tímto ji velice děkuje. 

 

 

3.  Seznámení s plány a pravděpodobnými epidemiologickými opatřeními v příštím roce 

- p. ředitel předpokládá, že se budou žáci testovat i v novém školním roce 

- děti jsou ve skluzu s učivem, proto se bude všechen možný čas věnovat učivu 

- z tohoto důvodu bude zřejmě méně mimoškolních akcí 

- bude se dávat přednost aktivitě, která přinese dětem základní vědomostní složku 

- jedná se o výjezdu na Horský hotel (2 termíny – lyžařský výcvik a škola v přírodě 

5/2022) 

- p. Beneš poznamenal, že ne všechny školy využily možnosti vyjet na ŠVP/lyžařský 

výcvik. A je skvělé, že ZŠ Gutova této možnosti využila. 
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4. Seznámení s plánem rekonstrukcí ve škole o letních prázdninách 

- bylo vyhlášeno ředitelské volno ve dnech 28. 6. a 29. 6. 2021 z důvodu nutné přípravy 

prostor školy pro rozsáhlou rekonstrukci, která se bude týkat vodovodních rozvodů, 

topné soustavy a odpadního potrubí pod budovou školy. 

- termín ukončení rekonstrukce je 25. 8. 2021. 

- škola rodičům žáků nabídla pro dopolední čas možnou docházku do třídy s dohledem a 

pro odpolední dobu je zde možnost družiny. 

- p. Beneš zmínil hovor s jedním s rodičů, který nebyl spokojený s dřívějším ukončením 

školního roku. Uklidnil ho, předal mu podklady týkající se rekonstrukce (termínů doby 

rekonstrukce). p. ředitel poděkoval za přístup p. Beneše při komunikaci s rodičem, 

zároveň za zvolení firmy, která má rekonstrukci školy na starosti. Spolupráce s danou 

firmou se zatím jeví jako velmi dobrá. 

 

5. Diskuze 

 

- Termín dalšího setkání školské rady byl stanoven na 6. 10. 2021 v 17,00 ve 

sborovně školy (středa). 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

Zapsala: Karolína Štrobachová 

Předsedkyně: RNDr. Renáta Krejčí 

 


