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Členové výboru Spolku rodičů žáků
ZŠ Matice školské
Mgr. Milada Sedláčková
Ing. Jan Fojtl
Ing. Filip Trešl

Zápis ze schůze Výboru Spolku rodičů žáků ZŠ Matice školské
Termín:
Místo schůzky:
Pozvaní:

pondělí 13.10. 2021, 15.00
ředitelna základní školy

Mgr. Milada Sedláčková
Ing. Jan Fojtl
Ing. Filip Trešl
Mgr. Radek Vačlena

Témata k projednání:
1. Aktualizace kontaktů na členy spolku.
Aktualizované kontakty členů výboru spolku předány výboru spolku.
2. Zhodnocení plošného testování a k diskuzi nabídka soukromé společnosti zajišťující PCR test (odběr
z vnitřní strany tváře) při pravidelném testování: Zástupci spolku byli seznámeni s nabídkou společnosti
„Petona“, která by byla schopna zajistit PCR-test žáků odběrem z vnitřní strany tváře/slin. ŘŠ prověří
možnost tohoto testování v případě potřeby školy řešit testování žáků školy v blízké budoucnosti. Třídní
důvěrníci by možnost prezentovali na TS. (postup: ZZ si registruje dítě na příslušné webové stránce včetně
GDPR souhlasu – ve škole proveden PCR test za přítomnosti zdravotní sestry – výsledky do 24h platné 7
dní – návaznost na Tečku a vystavení certifikátu bezinfekčnosti na e-mail ZZ, odběr stěrem štětičkou
z vnitřní strany tváře). Pokud půjde během podzimu či později pouze o kontrolní test a nikoli dlouhodobé
testování, škola bude pokračovat ve využití Ag testů dodaných státem.
3. Seznámení výboru s korekcí cen školního stravování od 9/2021 v návaznosti na zvyšující se ceny
potravin (+4,- Kč viz vyhláška o školním stravování) viz https://www.zsmatice.cz/skolni-jidelna/obecneinformace/
Výbor seznámen se skutečností navýšení ceny dotovaného oběda o 4,- v rámci vyhlášky o stravování.
4. Aktualizace seznamu nabídky školních kroužků na rok 2021-22, který byl zveřejněn v pátek 10. 9. 2021
v závislosti na organizaci plánu doučování pro žáky postižené uzavřením škol:
• seznam kroužků https://www.zsmatice.cz/skola/aktuality/zajmove-krouzky-60cs.html
• cena,
• navýšení odměny za 1/ vedení kroužku, odměna pro vedoucí kroužku,
• refundace mezd,
• podpora jazykových kroužků s počtem žáků -12.
Výbor vzal na vědomí nabídku kroužků včetně podpory jazykových kroužků s nižším počtem žáků než 12
s ohledem na efektivitu práce v užším kruhu. Případné navýšení odměny za vedení kroužku bude po
shodě účastníků schůzky řešeno na období školního roku 2022/23.
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5. Seznámení zástupců spolku a členů spolku s rozjezdem „doučovacích hodin“
Výbor spolku byl seznámen s možností nabídky školy v podobě doučování pro žáky, kteří byli nejvíce
postiženi uzavření škol, aby se co nejvíce zmenšily vytvořené rozdíly – financováno přidělením finančních
prostředků ze státního rozpočtu.
6. Další aktivity spolek x škola (pokračování nastavených pravidel):
• odměňování žáků za úspěšné soutěžní aktivity,
• šerpy pro žáky 9.r,
• budget k nepeněžním odměnám cenám:
o vyúčtování ke š.r.2020/21 s pokladníkem spolku,
o záloha na školní rok 2021/22
▪ školní olympiády,
▪ jazykové soutěže,
▪ školní sportovní soutěže ,
▪ Den dětí
▪ další návrhy.
Výbor potvrdil zajištění finanční podpory.
7. Seznámení s korekcemi Vnitřního řádu školní družiny (využití SW Školní program k evidenci,
vyzvedávání pomocí čipové karty).
Výbor vzal na vědomí.
8. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti ČŠI z června 2021.
Výbor vzal na vědomí.
9. Seznámení s organizací školního roku:
o Volný den - ředitelské volno 27. 9. 2021
▪ ŠD i ŠJ uzavřena,
▪ PG školení,
▪ ŠJ opravy zařízení po pravidelné profilaxi.
o Den otevřených dveří 13. 10.2021 (finalizujeme),
▪ prohlídka školy pro rodiče, zájemce v čase: bude zveřejněno na webu školy
▪ za přítomnosti zaměstnanců školy (PG 1.st, spec ped, VP I. a II.st.) a
provádějících žáků 9.roč.
o Oslava 120 let budovy školy 13. 10. 2021 během dne otevřených dveří
(finalizujeme),
▪ naplnění a uložení časové schránky za účasti žáků (škola, ŠR, spolek, zřizovatel,
děti ŠD),
▪ hudební vložka, koncert bývalých žáků školy pro děti ŠD,
▪ setkání s bývalými zaměstnanci (ŠJ)
o Matiční jarmark – listopad 2021 (ve stádiu přípravy, dle aktuálních opatření),
▪ školní hřiště, venku,
▪ vytipovat cíl finanční podpory a jít s touto informací do přípravy jarmarku,
▪ návrhy připraví „školní aktiv“ – prohlasují žáci ve škole.
o LVK připravujeme.
o Plavání spuštěno, doplňujeme 4.r. o chybějící výuku.
o Zápis do prvních tříd na školní rok 2022/23
▪ čtvrtek 7. a pátek 8. 4. 2022
o s tím související případné následné spojování ne zcela naplněných tříd
s ohledem na prostorové možnosti školy pro školní rok 2022/23.
o Rozřazovací testy žáků 5. ročníku jsou naplánovány na leden/únor 2022
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o

Den dětí - Sportovní den, květen x červen 2021
▪ varianta prevence BESIP (nebo podobného preventivního programu pro žáky
školy) jako v červnu 2021 za finanční podpory spolku.
Výbor vzal na vědomí, organizace dne otevřených dveří a dílčích akcí, bude prezentována na webu školy.
10. Seznámení výboru se započetím prací na korekci ŠVP školy s ohledem na novinky související
s navýšením dotace předmětu „Informatika“
Výbor vzal na vědomí.
11. Pravidelné setkávání ŘŠ a členů výboru, viz návrh termínů schůzek bod č. 12, v době případného
uzavření škol by mohlo probíhat v platformě MS Teams – člen spolku/ŘŠ založí schůzku a odešle link
účastníkům schůzky na kontaktní e-mail.
Výbor bere tuto možnost jako variantu možné komunikace během nemožnosti pořádání schůzek.
12. Komunikace výboru se členy spolku na www.sousede.cz nebo na jiné platformě, jak dále?
Výbor neprodloužil možnost využití této platformy, najde jiný způsob komunikace se členy spolku.
13. Hmg. dalších schůzek spolku v návaznosti na TS
• termíny TS: 6.10., 15.12., 23.3., 18.5. v čase 16.30 – 18.00
• návrh:
o 15.00 – 15.45 ŘŠ a vedení spolku
o 15.50 – 16.30 vedení spolku a zástupci tříd
o 16.30 – 18.00 TS s TU a ostatními PG
Výbor navrhuje např. pondělí v daném týdnu dle časového návrhu, případně navrhuje setkávání v online
prostředí ve zvolený – plánovaný čas před třídními schůzkami např. pondělí/úterý po pracovní době. V SW MS
Teams zdá schůzku člen výboru případně ŘŠ a odešle pozvánku na aktualizované kontaktní emaily.
14. Další projednané body:
• udržení neštěpení předávání informací o úkolech směrem k ZZ
o úkoly zadávané v MS Teams zapsat do BAK
• suplování a změny v rozvrhu jsou patrné v mobilní aplikaci či PC programu v sekci „suplování“
•
Podklady k projednání budou zástupcům školské rady odeslány na kontaktní e-mailové adresy 12. 9. 2021.

V Českých Budějovicích, 13. 9. 2021

Jméno a příjmení:
Ing. Filip Trešl
Mgr. Milada Sedláčková
Ing. Jan Fojtl
Mgr. Radek Vačlena

Funkce:
Předseda spolku
Členka spolku
Člen spolku
Ředitel ZŠ

Podpis:

Poznámka:
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Příloha č.1
Dobrý den,
v návaznosti na náš telefonát bych Vás rád informoval, že na základě nového rozhodnutí vlády z 23.8.2021 mají pojištěnci
v ČR i v září testování hrazené ZP a můžeme tedy školám znovu nabídnout přesnější a komfortnější RT PCR testování
ZDARMA A BEZ ADMINISTRATIVY.
„Zdarma, rychle a bezpečně…s oficiálním výsledkem“
• POVINNÉ TESTOVÁNÍ
VÝHODY MOBILNÍHO RT-PCR TESTOVÁNÍ POSKYTOVATELEM ZDRAVOTNÍ PÉČE:
POUZE DVAKRÁT: Povinné RT-PCR testování stačí pouze 2x.
ZDARMA: Pojištěnci mají i v září nárok na RT PCR i antigenní testování ZDARMA. Není třeba žádat o příspěvek MŠMT.
BEZ ADMINISTRATIVY: Žáci a studenti obdrží oficiální potvrzení o výsledku testu zaneseného do ISIN a škola seznam
testovaných od poskytovatele zdravotní péče.
JEDNODUŠE: Odběry provádí v jednotlivých třídách zdravotní sestra s minimálním zatížením pedagogů a narušením
výuky. Stačí nám pouze seznam z „bakalářů“.
PLATNOST TESTU: Test od školy platí pouze 72 hodin a to pouze pro účast na „pravidelných aktivitách v neměnném
kolektivu“, takže např. při povinném testování školou 1.9. rodiče budou případně muset řešit „testy na kroužky a sporty“
už 4.9. ráno a potom znovu 12.9 a dále každé tři dny. Test od nás s výsledkem zaznamenaným do ISIN platí 7 dní i na další
aktivity.
•

NÁSLEDNÉ TESTOVÁNÍ 1x TÝDNĚ

Dlouhodobou bezplatnou službu testování (hrazeno ze zdravotního pojištění) 1x týdně s platností testů 7 dní nabízíme
školám/rodičům i po skončení povinného testování proto, aby rodiče nemuseli každé tři dny jezdit s dětmi na
testy. Testovací týmy budou ve školách připraveny v dohodnutý den v týdnu a zájemci (včetně pedagogů i rodičů) se
mohou nechat otestovat.
Vše je administrativně a organizačně velmi jednoduché. Škola si u nás pouze objedná službu zajištění testování zdarma.
Kdybyste měli jakékoli otázky, neváhejte mne kontaktovat.
https://www.petona.cz/a/mobilni-antigenni-testovani-pcr
S pozdravem

Příloha č.2
Nabídka školních kroužku vč. ceny
https://www.zsmatice.cz/evt_file.php?file=936

______________________________________________________________________________________________________________________________
Datová schránka: jcamppy
Telefon: 386 356 364
Email: skola@zsmatice.cz
Fax: 386 116 929
www.zsmatice.cz
č. ú.: 2599334339/0800

