
Spolek rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského v Lysé n. L. 

Zápis z jednání Schůze zástupců tříd 

Zapsal: Tomáš Elicer Datum konání: 14.9.2021 

 

 

Účastníci jednání: podepsaní zástupci tříd Spolku rodičů žáků při ZŠ JAK Lysá 2017/2018 – příloha 

zápisu 

Hosté: 

 Host  Host  Host 

1. Martina Ondrušková 2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

 

 

Stálá agenda: 
• informace od vedení školy (ředitelka školy nebo jí určený zástupce) 

• zpráva o hospodaření Spolku rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského Lysá n. L. 

• různé 

• určení termínu dalšího jednání 

Termín dalšího jednání: 8.2.2022 v 17:30 

 

Zápis byl odsouhlasen přímo na jednání všemi přítomnými účastníky 

 

 

Platné informace (I) a rozhodnutí (R): 
I: Sběr spotřebičů ve škole – pouze malé spotřebiče do velikosti např. fénu, malého mixeru 

R: Řízení jednání Schůze zástupců rodičů 

-schůzi řídí předseda Spolku 

-diskusi řídí předseda Spolku 

-předseda Spolku má možnost přerušit diskutujícího 

 



 

 

 

 

Agenda k jednání: 

Body k projednání jsou : 

1. Představení nových členů  

2. Schválení poplatku spolku 

3. Výše poplatku za Vv a kopírování 

4. Odstoupení rodiče ze spolku 

5. Projednání jednoho nezaplaceného polatku 

6. jídelna – nekonečný příběh 

7. revize úkolů, které se opakují nebo se je nepodařilo dokončit  

8. různé – diskuse bez zápisu  

  

 

  



 

 

Projednávané body: 
 

Projednávané body a úkoly 

ID Popis/úkol Zodpovídá Termín Stav 

Ú zasílat podklad pro další jednání 

O podkladech, které nebudou součástí přípravy pro jednání 

Spolku a jsou navržena přímo na jednání Spolku, není 

možné na aktuálním jednání Spolku hlasovat. Lze je zařadit 

do bodu Různé a lze o takových bodech hlasovat až na 

dalším jednání Spolku.  

všichni 5 dní před 

dalším 

jednáním 

aktivní 

Ú Omlouvání dětí přes Edookit nebo mailem přímo 
třídnímu učiteli, přes sekretariát nedoporučujeme, je 
ráno zahlcená pevná linka i mobil 

-požádejte rodiče, aby dopoledne nevolali sekretářce, neboť 

zajišťuje provoz dětí vykazující nemoc 

-požádejte rodiče, aby děti omlouvali pouze pomocí 

Edookitu 

zástupci tříd září 2021 trvá 

Ú Dopravní situace před školou 

Informovat rodiče o složité dopravní situaci u školy 

z důvodu rekonstrukce ČSA. 

Škola dá na vědomí městu, že situace u školy je nyní 

neúnosná a je potřeba to řešit.  

Ředitelka o věci komunikovali v září 2021 s příslibem 

zlepšení.  

 

zástupci tříd září 2021 trvá 

Ú Zástupci tříd požádají o vyúčtování na Vv a kopírování ve 

svých třídách.  

škola: připomene učitelům předání vyúčtování Vv a 

kopírování 

zástupci 

tříd, škola 

září 2021, 

každý půlrok 

trvá 

Ú Informovat rodiče, že podklady k platbám škole, naleznou 

v edookitu a platí se tedy vždy na účet školy.  

Platba spolku rodičů bude i nadále hotovostní.  

zástupci tříd září 2021 trvá 

Ú Požádat rodiče, aby příspěvek spolku rodičů platili již na 

začátku školního roku.  

zástupci tříd září 2021 trvá 



Ú Požádat rodiče, aby neparkovali na trávě u hřiště a 

nezajížděli před školu. Požádat rodiče, aby byli ohleduplní 

k dětem, neotáčet se před školou, ulici Komenského 

projíždět pomalu, situace je opravdu velmi složitá.  

zástupci tříd září 2021 trvá 

Ú Připomenout rodičům objednávkový systém, který pro ně 

rezervuje jídlo i v pozdějších hodinách pro jejich děti.  

zástupci tříd září 2021 trvá 

 Projednávané body 14.9.2021 Zodpovídá Termín Stav 

 Představení nových členů 

1.B paní Oceláková 

1.A pan  Nedoma (paní Šubrtová – zástupkyně, přítomna) 

1.C  paní Smolíková 

2.C paní Pohanková 

 

   

 Schválení poplatku spolku 

Zástupci tříd schvalují poplatek ve výši 400,- ročního 

poplatku za rodinu.  

pro 27  proti   0 zdržel se 0 

   

 Výše poplatku za Vv a kopírování 

Zástupci tříd schvalují poplatek na výtvarnou výchovu a 

kopírování ve výši 150,- na celý rok pro první stupeň mimo 

první třídy. Pro první ročníky je platba 150,- na pololetí, 

tedy pro první ročníky je roční platba 300,-, platí se 

pololetí.  

Druhý stupeň roční poplatek 100,- 

Hlasovalo se o každé platbě zvlášť, všechny byly schváleny 

viz. níže.  

Podklady k platbám naleznou rodiče v edookitu.  

pro 27 proti 0 zdržel se 0 

   

 Odstoupení rodiče ze spolku 

Rodiče jednoho žáka z třídy 4C požádali o vystoupení ze 

spolku rodičů.  

Spolek rodičů pověřuje předsedu spolku pana Martina 

Kubici komunikovat s rodiči, aby zvážili vystoupení ze 

spolku.  

pro 27  proti  0 zdržel se 0 

   



 Projednání jednoho nezaplaceného poplatku 

Zástupci tříd pověřují předsedu spolu Martina Kubicu a 

zástupce třídy 7C ke komunikaci s rodiči, kteří nezaplatili 

poplatek za rok 2020/2021.  

pro  27  proti 0  zdržel se 0 

   

 Informace o financích spolku 

Aktuální zůstatek na účtu spolku je 129 650,-, příspěvek 

škole v loňském roce 240 000,-, loňský výběr poplatků byl 

183 800,-. 

Ředitelka školy stručně popsala, na co byly využity 

prostředky spolku poskytnuté škole v roce 2020/2021 

   

 Požadavek rodiče – důstojné, bezpečné a zastřešené 

parkování kol (koloběžek). 

Zástupci tříd pověřují pana Nedomu (1A) komunikací 

s radou města s požadavkem zřídit zastřešené parkování kol 

pro žáky a učitele školy.  

pro  27  proti 0  zdržel se 0 

   

 Jídelna – kvalita jídel 

Ředitelka školy referovala o kvalitě jídel, od září zlepšení 

jídel, polévky v dobré kvalitě.  

Dítě nedostane jiné jídlo, než objednané pokud bylo 

objednané, neboť je jídlo rezervované.  

Zástupci tříd budou shromažďovat od rodičů především 

negativní zkušenosti s jídelnou, aby se mohl případný 

problém s jídlem rychle řešit.  

pro 27  proti 0  zdržel se 0 

   

 Bezpečnost před školou 

Vzniká nebezpečná situace s parkujícími auty na ploše před 

školou podél zídky oddělující plochu od tělocvičny. Přestože 

na plochu může vjíždět velmi malé množství aut, dochází 

k nebezpečným situacím, neboť děti nevědí, kam mají 

ohýbat před auty, která se na ploše otáčí.  

Zástupci tříd pověřují ředitelku školy, aby řešila 

namalování podílného značení chodníků vedle zídky tak, 

aby se situace pro řidiče i děti zpřehlednila.  

pro  27  proti  0 zdržel se 0 

   

 Projednávané body 22.9. 2020    



 volba p. Elicera jakožto zapisovatele  

odsouhlaseno 22 přítomnými  

   

 zůstatek na účtu cca 185tis.Kč plus opětovné zrušení 

poplatků v bance - již jsem vyjednal 

informace byla předána zástupců třídy 

   

 odsouhlasení příspěvků 400Kč/rodina a příspěvků na 
Vv a kopírování 300 Kč pro I. stupeň a 200 Kč pro II. 
stupeň na žáka jako vloni 

odsouhlaseno 22 přítomnými 

 

   

Ú: připomenutí voleb do Školské rady  

Volby jsou 24.9.2020 – 6:30 – 17:45, volby se odehrávají ve 

stanu před školou.  Lístek bude k dispozici u „dozoru“ 

volební urny.   

Zaškrtávají se maximálně 2 kandidáti.  Při hlasování je nutný 

podpis do „listiny voličů“.  

Volí pouze jeden z rodičů, ale může volit tolikrát, kolik má 

dětí ve ZŠ JAK.  

 

 

   

 mimořádné zrušení prezenčních rodičovských schůzek 

- vše po mailu  

informace byla předána 

škola opět zváží, zdali by nebylo možné uspořádat třídní 

schůzku alespoň pro rodiče prvních tříd, škola se pokusí 

najít variantu, jak sezvat tyto rodiče 

   

 odsouhlasení sponzorského daru 150tis. škole na 

tablety pro žáky 

celková částka nákupu je 180 000,- spolek přispívá 

150 000,-  

Škola zváží, co lze ještě v nejbližší době zakoupit 

(tablet/notebook) tak, aby škola maximálně pomohla výuce 

na škole případně i na rodičům, které nemají techniku na 

distanční výuku.  

   



Distanční výuka by se neměla překrývat, pokud mají rodiče 

děti na první a druhém stupni. Pokud jsou dvě děti na 

druhém stupni, nelze se překryvu při výuce vyhnout.  

Distanční výuka je povinná. Škola se snaží vytvořit 

jednoduchou a konzistentní komunikaci škola-žáci, škola-

rodiče při distanční výuce.  

Rodiče navrhují škole peníze půjčit, neboť ministerstvo 

slibuje, že techniku zaplatí.  

Rodiče deklarují  dobrou zkušenost s technologií  Google 

classroom.  

Rodiče souhlasí s neúčelovou zápůjčkou ve výši 180 000,-, 

škola připraví soupis techniky, na co peníze budou použity. 

Zápůjčka je termínována do konce školního roku 

2020/2021.  

pro 22 proti 0 zdržel se 0 

Ú: omlouvání dětí přes Edookit nebo mailem přímo 
třídnímu učiteli, přes sekretariát nedoporučujeme, je 
ráno zahlcená pevná linka i mobil 

-požádejte rodiče, aby dopoledne nevolali sekretářce, neboť 

zajišťuje provoz dětí vykazující nemoc 

-požádejte rodiče, aby děti omlouvali pouze pomocí 

Edookitu 

   

Ú: Dopravní situace před školou 

Informovat rodiče o složité dopravní situaci u školy 

z důvodu rekonstrukce ČSA. 

Škola dá na vědomí městu, že situace u školy je nyní 

neúnosná a je potřeba to řešit.  

Důvěrníci žádají, aby město situaci řešilo ve spolupráci 

s městskou a státní policií, ideálně byl zajištěn nepřetržitý 

dohled v exponovaných situacích.  

   

     

 Projednávané body 11.2. 2020    

 rozpočet školy 2020 

- největší část rozpočtu na nástavbu pavilonu C 

- další peníze budou k dispozici na vybavení 

nábytkem nástavby pavilonu C, není zřejmý 

rozpočet na další vybavení 

   



- na první etapu rekonstrukce pavilonu E plánováno 7 

mil. korun, město má rozpočet na projektovou 

dokumentaci 

- 2 mil. na rekonstrukci elektrorozvodů  

- 400 000,- na výmalbu tříd 

- 700 000,- rekonstrukce chodníku kolem pavilonu B 

- 100 000,- klimatizace serverovny 

- testování okenních fólií zamezujících přehřívání 

učeben 

- pavilon G – projektová dokumentace rekonstrukce 

elektroinstalace a odpady 

- celkový rozpočet školy byl pro rok 2020 mírně 

navýšen 

 Návrh na sponzoring 

Projekt Edison, zatím jen ke zvážení, definitivní náklady 

budou k dispozici až v září, říjnu.  

Spolek formálně souhlasí se sponzoringem na ubytování 

zahraničních studentů v projektu.  

Pro:    22      Proti:  0      Zdržel se: 0 

   

 Kandidatura do Školské rady  

Návrh kandidátů do 15.6.2020 

1. kandidát – Martin Kubica 

2. ?? 

3. ?? 

4. ?? 

5. .... 

 

   

 Scolarest – nutná rezerva finančních prostředků na kartě 

žáka. Nelze vydávat obědy, pokud žák nemá dostatek 

finančních prostředků.  Je možné ale zaplatit v hotovosti.  

 

   

 Elektronická žákovská knížka 

Škola by ráda rozšířila používání o další funkcionality 

poskytující vyšší informovanost rodičů a pohodlnost 

používání např. omluvenky.  

- Rodiče si mohou požádat o výpis známek 

z Elektronické žákovské knížky v papírové podobě. 

  

   



 Škola hledá všeobecnou účetní na plný úvazek 9. platová 

třída od 1.8.2020.  

   

 Obecná diskuse: 

-všeobecný nesouhlas s rozšířením elektronických 

žákovských knížek do 2. ročníku s požadavkem, aby děti byly 

vedeny k samostatnosti při přípravě do školy, záznamů o 

úkolech atd.  

- rozsáhlá diskuse se vedla o průměru vedeném počítaném 

v Elektronické žákovské knížce a povinnosti pedagogů držet 

se tohoto průměru při závěrečných hodnocení na 

vysvědčení. Někteří členové spolku s tímto vyjadřovali 

nesouhlas.  

- Zástupci tříd, které se účastnily lyžařského výcviku, 

vyjádřili za celé třídy maximální spokojenost s organizací 

celého výcviku a vyjádřili poděkování všem pedagogům, 

kteří se na realizaci podíleli.  

   

 Projednávané body 10. 9. 2019    

 rekonstrukce pavilonu E 

- tělocvičny 

- problém se sociálkami (WC) – nevyhovující stav 

- špatné potrubí 

- nejsou šatny, děti se převlékají ve třídách 

- sdružení přátel školy podporuje vyřešení situace 

navrhnou vše, první začít sociálkami  

řeší se 15 let 

- napsat dopis městu, že žádáme o rekonstrukci pavlonu E, 

kompletní dokumentace, postupně rekontruovat. 

 

Hlasování: 

Pro:  20 

Proti:    0 

zdrželi se: 0 

 

   

 elektronické žákovské knížky 

- požádat rodiče, aby byl přístup pro rodiče a děti zvlášť 

   



- pokud se objevilo pouze jedno dítě, nahlásit učitelce ať se 

dořeší 

- pokud nepřišlo nic, není zadán email, nebo je špatně 

zadaný školou, informovat školu (třídní učitel nebo p. 

Sedláčkovou) 

- úkoly ať si hlídají děti samy, ne všechny úkoly ze zadávají 

do Edookitu 

3. 4. třída 2 váhy (důležitost) 

5. tř. 3 váhy 

- čím vyšší váha tím důležitější známka 

1 s váhou 5 (jako 5 jedniček z váhou 1) 

do pátku do 16:00 budou zapsané všechny známky z 

daného týdne 

 

 

 den otevřených dveří - termín? 

termín – 26.3.2020 

 

   

 dar škole 

250 000,- darovat škole na počítačovou učebnu 

 

Pro:   19 

Proti:  0 

Zdržel: 0 

 

 

   

 Revize úkolů z jednání 5.2.2019: 

Ú: Škola se pokusí najít řešení v konzultaci s pedagogy, úkol 

pro paní Ondruškovou. 

Ú: škola – zvážit rozdělení konzultací I. stupeň na kmenové 

(třídní) konzultace a předmětové konzultace 

Ú: - Informovat rodiče - Škola žádá, aby zástupci tříd 

informovaly rodiče, že je potřeba si ve složitějších případech 

domluvit individuální konzultaci.  

   



Ú: apelovat na rodiče, aby dětem zdůraznili, aby 

nezahazovaly jídlo, které nechtějí. Je potřeba jídlo odnést 

domů, případně dát spolužákům, které jídlo chtějí.   

Ú: škola – oddělit časově třídní schůzky I. a II. stupně – 

návrh je hodinový odstup.   

 

 Informace ze školy: 

 

   

 Různé    

 Projednávané body 5.2. 2019    

Ú: Těžké aktovky 

První stupeň – škola deklaruje, že děti si mohou nechávat 

část učebnic ve škole. Systém je individuální podle učitele. 

Bude prověřeno ve třídách, které si stěžují. Bude ověřeno 

především ve 3B 

Druhý stupeň – škola deklaruje příčiny – individuální přístup 

žáků nosit vše, např. čeština děti nevnímají rozdílné 

pomůcky pro mluvnici a literaturu.  

Ú: Škola se pokusí najít řešení v konzultaci s pedagogy, úkol 

pro paní Ondruškovou.  

Pokud žáci mají potvrzení od lékaře (zdravotní důvody), 

mohou mít učebnice zdvojené a nechávat si jednu sadu 

učebnic ve škole. Je vhodné zdravotní důvody nahlásit před 

nákupem učebnic, tedy před koncem školního roku.  

 

   

Ú Organizace konzultací 

Příčina problémů: 

-složité případy by se měly objednávat, ale neděje se tak 

-rodiče přicházejí především v posledních dvou hodinách 

konzultací 

Ú: škola – zvážit rozdělení konzultací I. stupeň na kmenové 

(třídní) konzultace a předmětové konzultace. 

Vedení školy bude apelovat na učitele, že neúčast na 

konzultacích neznamená od rodičů nezájem o jejich dítě.  

Škola zformuluje závěr, jak vylepšit organizaci konzultací.  

   



Ú: - Informovat rodiče - Škola žádá, aby zástupci tříd 

informovaly rodiče, že je potřeba si ve složitějších případech 

domluvit individuální konzultaci.  

Apelovat na rodiče, aby si dopředu zjistili u učitelů pomocí 

e-mailu, jestli je konzultace nutná.  

Jarní konzultace budou až po velikonočních prázdninách – 

25.4.2019 

Ú: Třídní schůzky 

Ú: škola – oddělit časově třídní schůzky I. a II. stupně – 

návrh je hodinový odstup.  

   

 Obědy – Scholarest, zdravé jídlo do škol 

Stížnosti na studené polévky v jídelně. Škola neodpovídá za 

kvalitu jídla a nemá možnost ovlivnit kvalitu jídel. Scholarest 

aktuálně požádal Radu města, aby mohl zdražit jídlo.  

Ú: apelovat na rodiče, aby dětem zdůraznili, aby 

nezahazovaly jídlo, které nechtějí. Je potřeba jídlo odnést 

domů, případně dát spolužákům, které jídlo chtějí.    

   

 Poplatky výtvarná výchova, kopírování 2019/2020  

Návrh školy od září 2019: 

I. stupeň 150 kč/pololetí a dítě (zachovává se původní výše) 

II. stupeň 100 kč/pololetí a dítě (snížení poplatku) 

souhlasí 19   nesouhlasí 1    zdržel se 1 

   

 Účet spolku 

zůstatek účtu: 87 000,- příspěvek škole se bude řešit v září 

2019 

   

 Chybějící personál: 

-školní asistentka (pomocné pedagogické práce) 

-recepční (vrátný) školy 

-učitele na I. stupeň, oba stupně - angličtináře, zeměpis, 

pracovní činnost, ICT.  

   

 Mapa (klima) školy  

elektronický anonymní dotazník o škole. Třídní učitel bude 

informovat rodiče e-mailem během dvou týdnů.  

   

 Elektronické třídní knihy    



Škola sdělí rodičům, jaké informace v případě kompletní 

elektronizace budou k dispozici rodičům. Škola zatím 

deklaruje technické problémy s realizací.  

 Projednávané body 11. 9. 2018    

 Informace p. Fialová 

Spolek v roli účastníka stavebního řízení – připraven dopis 

na životní prostředí města viz. příloha zápis. Lze se také 

informovat dle zákona 106/1999 – Zákon o svobodném 

přístupu k informacím.  

   

 Informace ze školy: 

-nová zástupkyně paní ředitelky Novákové – Jitka 

Sedláčková 

Změny proti zpravodaji  

Hana Polončiková – nová asistentka 

Ovoce do škol bude v termínu – pátek 

Mléko do škol – vyplnit dotazník, sudý týden pondělí a lichý 

týden středa bude „Mléko do škol“. První měsíc bude pouze 

mléko, v budoucnu budou i jiné varianty mléčných 

produktů.  

V automatech jsou další produkty – voda, džus, ochucené 

mléko. Karty z loňského roku platí jen do konce října, nové 

karty budou platit od listopadu a nebudou již povinně na 

jména.  

Jídelníček je k dispozici na celý měsíc dopředu, zástupci tříd 

by měli přeposílat rodičům.  

Požadavek na nového zaměstnance 

-škola hledá vrátného pro odpolední či večerní provoz pro 

provoz tělocvičen 15:30 – 22:00 

Projekty 

Projekt Edison – 6 vysokoškoláků na výuku jazyků, Řecko, 

Čína, Tunisko, Gruzie, Rusko, Jordánsko, ubytovaní zajištěno 

v internátu. 24-27.9.2018, jeden den bude projektový na 

představení jejich zemích.  

Rekonstrukce 

Rekonstrukce pavilonu C má mírný skluz. Na pavilon E se 

zpracovává studie, odhad hmng. rekonstrukce je dokončení 

2020 – 2021.  

   



Sběr 

hliník a plech se už nesbírá 

sbírají se malé přístroje, víčka, papír 

Elektronická třídnice (matrika) 

Používá se program Edookit, rodiče budou informováni o 

tom, kdy informace veřejně přístupné.   

Rozpočet školy 

byly dokončeny rekonstrukce, pavilon D severní stěna 

rozvody vody, regulátory topení, stoupačky, dešťové svody, 

atd.  Z důvodu zkušeností s rekonstrukcí svodů, dochází 

k vícenákladům s opravou, škola navrhuje, aby Spolek 

přispěl na nábytek do rekonstruovaných učeben, které se 

budou dělat na jižní straně pavilonu D.  

Loňský příspěvek byl do ICT učeben.  

Plavání 

Je schválena dotace, 4 a 5 ročníky jdou první na řadu, plave 

se celkem 20 hodin. Páté ročníky mají přednost z důvodu 

přijímacích řízení na víceletá gymnázia, aby se mohli 

v únoru a březnu věnovat plně přípravě na příjímací řízení.  

Oplocení pozemku před školou u vchodu na zahradu do 

družiny 

Škola má zažádáno u Městského úřadu o oplocení části 

pozemku před školou jako vhodný prostor pro volno-časové 

aktivity družiny.  

Kamerový systém 

Je zažádáno o rozšíření kamerového systému před školou 

v roce 2019. Zatím není odsouhlaseno.  

 

 Příspěvky 

Výše příspěvků zůstává na stejné výši 400,-/ročně, platí 

nejstarší dítě rodiny, termín do 31. 10.2018. 

Příspěvky na výtvarné potřeby a kopírování 300,- /ročně, na 

dítě platí se pololetně po 150,-, termíny do 30. 9. 2018 a 28. 

2. 2019.  

hlasování: pro – všichni přítomní 

 

   



 Stojany 

Škola deklaruje, že stojanů je dostatek. Kola před školou 

nejsou pojištěny, škola pojištění zkoušela řešit – 

bezvýsledně.  

   

Ú Památková zóna 

Město žádá o zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.  

Spolek zvažuje, že by podpořil protinávrh, tedy zabránění 

zúžení památkové zóny.  

úkol: projednat s rodiči, jestli by nebylo vhodné městu 

sdělit názor prostřednictvím petice. Zjistit, zdali by byl rodič, 

který by petici připravil na třídních schůzkách.  Zjistit, jestli 

již petice neběží. Zástupci budou rodiče i zástupce ostatních 

tříd informovat o výsledku elektronickou poštou. 

Informovat i paní Fialovou do 30. 9. 2018 o zájmu petici 

zorganizovat.  

   

     

     

 Projednávané body 10.4.2018    

 Nová účetní kniha – i nadále vede paní Poustecká 

Zůstatek na účtu k 1.3.2018 – 337 663,33,-  

   

Ú Je nutné poslat návrhy ulic, které budou v zájmu Spolku při 

jednáních s Městským úřadem.  

všichni 20.4.2018 aktivní 

 Novinky ze školy: 

- škola v letošním roce požaduje příspěvek od 

Spolku rodičů 

o rekonstrukce kuchyňky 

o přesun počítačové učebny a nové vybavení 

Hlasování o obou bodech 

Limit příspěvku: na účtu musí zůstat 50 000,-  

Odsouhlaseno Spolkem.  

   

 Zpráva o kontrole České školní inspekce – pravidelná 

kontrola 

-hloubková kontrola v rozsáhlejším týmu ČŠI 

-není nic k nápravě 

-kladné stránky: 

- řada partnerských organizací 

   



- efektivní práce 

- družina  

- práce s dětmi znevýhodněnými i nadanými 

- a mnoho dalšího 

-slabé stránky 

- abstraktní myšlení rozvíjet již na prvním stupni 

- větší využívání standardů výuky (osnovy) 

viz. zveřejnění závěrů na webu ČŠI 

Zpráva k 10.4.2018 dosud nebyla zveřejněna 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-

zpravy?d=2659 

 Další novinky ze školy: 

- elektronizace administrace školy 

o začne se elektronickými třídními knihami  - 

systém Edookit – veřejně přístupné 

informace třídní knihy, budou přístupné 

rodičům 

- žádost o grant Erasmus – partnerská škola se 

školou na Slovensku – 20 dětí by jelo na Slovensko 

a recipročně 20 dětí ze Slovenska do školy ZS JAK 

Lysá nad Labem – zatím není schválen, probíhal by 

v příštím školním roce 

- žádost do projektu Edison – odsouhlasený projekt 

pro příští školní rok – přijede 6-8 vysokoškolských 

studentů ze zahraničí, kteří se zapojí do výuky i 

mimo výukové činnosti.  Bude nutné najít 

ubytování pro tyto děti v rodinách na osm dní.  

 

 

   

 Projednávané body 14.11.2017    

 14.11.2017    informace od vedení školy (ředitelka školy 

nebo jí určený zástupce) 

- Ovoce do škol – škola se ptá, jaká je odezva od rodičů – 

rodiče to vítají.  

- stále se hledá paní uklízečka, grant na plat je platný do 

31.1.2018 

 

   

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2659
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=2659


 14.11.2017 zpráva o hospodaření Spolku rodičů žáků 

Základní školy J. A. Komenského Lysá n. 

L.nejsou nové informace 

 

   

 14.11.2017 Úpravy stanov Spolku tak, aby se Spolek rodičů 

mohl účastnit všech stavebních řízení v okolí škol 

Navržené změny stanov jsou přílohou zápisu a hlasovalo se 

o nich. 

pro 21, proti 0, zdržel 0 

 

   

 14.11.2017 Žádost na školu, aby on-line informovala 

rodiče  např. pomocí  systému www.skolaonline.cz 

Škola informuje - Elektronická žákovská knížka – škola je 

chce implementovat, ale bohužel po škole nefunguje 

počítačová síť, tedy zatím není možné realizovat – jednalo 

by se o systém Bakalář, zároveň by se realizovaly 

elektronické třídnice. Druhý zvažovaný systém je 

skolaonline.cz. Závisí na schválení rozpočtu města – tedy 

prosinec 2017, zdali bude dostatek prostředků na instalaci 

počítačové sítě.  

   

 12.9.2017 Odsouhlasené příspěvky na výtvarné potřeby 

2017/2018 

150,- na pololetí.  

16 pro, proti 0, zdržel 0 

14.11.2017 – návrh školy – ponížit poplatek v druhém 

pololetí na 50,- , druhý stupeň by neplatil nic v druhém 

pololetí.  

Druhý návrh zachovat stávající stav 150,- na pololetí.  

pro 20, zdržel 1 - pro zachování stávajícího stavu 150,- na 

pololetí.  

   

http://www.skolaonline.cz/


 

 

ú 14.11.2017 – systémové řešení vstupu do vestibulu pro 

rodiče, zabezpečení dveří k šatnám 

ú: Škola prověří, jaké směrnice má pan vrátný v případě 

nepříznivého počasí.  

10.4.2018 – vyřešeno e-mailovou korespondencí, vstup do 

školy opravdu není povolen.  

ú: opět informovat rodiče, že skutečně nemají přístup do 

školy, k šatnám, k třídám 

škola 

rodiče 

e-mail  

ú 14.11.2017 – v lednu 2018 spolek pomocí e-mailu 

odsouhlasí sponzorský dar Spolku škole dle požadavků 

školy.  

10.4.2018 – požadavek byl vznesen až na jednání 

10.4.2018 

všichni   

 Projednávané body 10.4.2018    

 Nová účetní kniha – i nadále vede paní Poustecká 

Zůstatek na účtu k 1.3.2018 – 337 663,33,-  

   

U Je nutné poslat návrhy ulic, které budou v zájmu Spolku při 

jednáních s Městským úřadem.  

   

 Novinky ze školy: 

- škola v letošním roce požaduje příspěvek od 

Spolku rodičů 

o rekonstrukce kuchyňky 

o přesun počítačové učebny a nové vybavení 

Hlasování o obou bodech 

Limit příspěvku: na účtu musí zůstat 50 000,-  

Odsouhlaseno Spolkem.  

   

 Zpráva o kontrole České školní inspekce – pravidelná 

kontrola 

-hloubková kontrola v rozsáhlejším týmu ČŠI 

-není nic k nápravě 

-kladné stránky: 

- řada partnerských organizací 

- efektivní práce 

- družina  

   



- práce s dětmi znevýhodněnými i nadanými 

- a mnoho dalšího 

-slabé stránky 

- abstraktní myšlení rozvíjet již na prvním stupni 

- větší využívání standardů výuky (osnovy) 

viz. zveřejnění závěrů na webu ČŠI 

 Další novinky ze školy: 

- elektronizace administrace školy 

o začne se elektronickými třídními knihami  - 

systém Edookit – veřejně přístupné 

informace třídní knihy, budou přístupné 

rodičům 

- žádost o grant Erasmus – partnerská škola se 

školou na Slovensku – 20 dětí by jelo na Slovensko 

a recipročně 20 dětí ze Slovenska do školy ZS JAK 

Lysá nad Labem – zatím není schválen, probíhal by 

v příštím školním roce 

- žádost do projektu Edison – odsouhlasený projekt 

pro příští školní rok – přijede 6-8 vysokoškolských 

studentů ze zahraničí, kteří se zapojí do výuky i 

mimo výukové činnosti.  Bude nutné najít 

ubytování pro tyto děti v rodinách na osm dní.  

   

 


