
Zápis ze setkání dne 13. 10. 2020

Přítomni: MUDr. Boček, PhDr. Kráčmarová, Ph.D., Mgr. Schwarz

Věc: Připravenost školských zařízení na distanční výuku

1) Situace v MŠ
- paní ředitelka Exnerová se telefonicky spojila s panem Bočkem
- některé učitelky mají své vlastní děti na distanční výuce
- bude zkrácen provoz na 2 třídách
- MŠ bude v provozu v době podzimních prázdnin

2) Situace v ZŠ
- momentálně je několik tříd na škole v přírodě, ředitel situaci intenzivně řeší, aby

bylo v souladu s platnými nařízeními. Bude informovat KŠ, jakmile bude mít jasno.
- z dotazování rodičů na technickou připravenost vyplynulo:

a) celkem 3 děti nemají k dispozici PC, z toho dva mají pouze tablet. Žák první
třídy si vystačí s vlastním tabletem. Dalším dvěma žákům druhého stupně
(5.B, 7. třída) škola nabídne k zápůjčce vlastní notebook tak, aby se mohli od
příštího týdne účastnit distanční výuky

b) některé děti se o PC dělí se sourozenci – doporučení KŠ: udělat rozvrh
distanční výuky pokud možno tak, aby se nekryly (jedná se o třídy 3.A, 3.B,
5.B, 7. třída)

c) připojení – 1 žák má kolísavé, 1 žák má pouze v přítomnosti rodiče. Pokud se
v praxi ukáže, že se kvůli tomu žáci nemohou zapojit do distanční výuky,
obrátí se ZŠ na KŠ

- v blízké době by ZŠ měla získat dotaci, za kterou by nakoupila notebooky, které
bude využívat v případě distanční výuky a poté v běžném režimu při vyučování

- po znovuotevření druhého stupně bude v budově 2. st. umístěn dávkovač na
dezinfekci, který MČ škole nabídla. Pan ředitel se v této věci sám spojí s panem
Králem.

- k zamyšlení návrh KŠ: Některé učitelky ZŠ mají vlastní děti s povinnou distanční
výukou. Aby mohly co nejlépe fungovat v roli učitelky i matky, zkusit využít na
pohlídání dětí vyučujících vychovatelky družiny (ty, které samy děti s povinnou
distanční výukou nemají).

- podzimní prázdniny jsou plošně prodlouženy na týden

KŠ bude i nadále s vedením MŠ a ZŠ v kontaktu. Pokud nastane nějaká nová potřeba, obrátí
se vedení škol přímo na KŠ.


