
Zápis ze schůze Spolku rodičů žáků Základní školy J.A. Komenského v Lysé n.L. ze dne 8.2.2022 

Přítomno bylo 27 členů, zástupců jednotlivých tříd. 

Schůzi vedl předseda spolku pan Martin Kubica. 

Schůzi byla přítomna ředitelka školy paní Martina Ondrušková. 

 

1. Volba do školské rady 

Proběhla mimořádná volba do školské rady – doplnění 1 člena. Zvolena byla Radka Bláhová. 

Několik přítomných členů poukázalo na horší informovanost o připravované volbě, ne 

každému dorazil informační email. Paní ředitelka k tomu doplnila, že možná ne každý má 

správně nastavené notifikace v Edookitu.  

Úkol pro členy: informovat rodiče ve třídách o možnostech nastavení notifikací v Edookitu. 

V Edookitu v Nastavení / Vlastní nastavení je položka „Nastavení e-mailových notifikací na 

nové objekty“. 

 

2. Nový zástupce za třídu 2.A – místo paní Farkašové – přítomna paní Sklípková. 

 

3. Využití spolkových peněz 

Paní ředitelka informovala o pořízení digitální techniky. Roboti pro výuku: Bee-Bot pro 

nejmenší, Ozobot pro větší, tablety. Informatika se dle nových plánů bude vyučovat od 4. 

třídy. S roboty si „hrají“ děti od první třídy. Na webu školy v sekci Rodiče je odkaz J. A. K. se 

žije…, kde jsou informace o akcích školy. 

https://sites.google.com/zsjaklysa.cz/jak-se-zije 

 

4. Zajíždění aut do zákazu vjezdu přímo před školu 

Pan Kubica uvedl diskuzi k tématu nebezpečné dopravní situace před školou. Někteří rodiče 

nerespektují zákaz vjezdu a auty zajíždějí na asfaltovou plochu přímo před školou v době, kdy 

se na ploše pohybuje velké množství dětí. Situace byla již řešena školou i spolkem, urgence 

na Městské policii, aby zákaz u řidičů vymáhala. Paní ředitelka dohodla se speciální školou 

zvláštní režim pro žáky, které rodiče musí vozit, přijíždějí mimo „špičku“ až v osm hodin. 

Několik členů navrhlo umístění závory nebo sklopného sloupku, který by zamezil zajíždění 

aut, jejichž řidiči k tomu nejsou oprávněni. Přítomní členové spolku jednomyslně odhlasovali, 

že to je zásadní téma, které je potřeba řešit a pověřují předsedu dalším jednáním v této věci.  

 

5. Jízda dětí na koloběžce do školy 

Paní ředitelka informovala rodiče o řešení umístění koloběžek uvnitř školy. Škola zavedla 

šatnu pro koloběžky. V šatnách tříd koloběžky nesmí být. Pan vrátný zajišťuje přístup do šatny 

pro koloběžky a jejich vydávání. 

 



6. Krytý kolostav před školou 

Diskutováno bylo zlepšení podmínek pro odložení jízdních kol před školou. J. Nedoma poptal 

tuto možnost u rady města. Návrh na pořízení přístřešku nad stávající stojany z katalogu 

některého dodavatele městského mobiliáře. Bude dále řešeno s městem, jestli takové 

zlepšení pro děti i rodiče zafinancuje.  

 

 

7. Roušky 

Paní ředitelka informovala, že někteří žáci zejména druhého stupně nenosí do školy své 

roušky. Roušky jim pak musí dát škola, což znamená zbytečně vynaložené prostředky. Každý 

žák by měl mít svou roušku a jednu náhradní.  

Úkol pro členy: předat informaci, že žáci mají být do školy vybaveni rouškami. 

 

8. Akce školy 

Paní ředitelka informovala o chystaných školních akcích. Obvyklý den otevřených dveří 

nebude kvůli covidu. Bude však alternativní den otevřených dveří ve škole bez přítomných 

žáků v odpoledním čase 14-17h, připravuje se pozvánka na web – prohlídka školy včetně 

družiny. Možná bude online diskuze s paní ředitelkou. Jak proběhne zápis, to se ještě neví, 

bude v dubnu podle aktuální pandemické situace.  Proběhla akce pro všechny žáky 1. stupně 

– zdobení vánočních stromečků, stromeček naší školy vyhrál, děti pojedou do Mirakula 

(přelom května a června). Další akce bude v týdnu na přelomu květen-červen budou takzvané 

výjezdní semináře (oba stupně ZŠ) – škola v přírodě – týden, který třída bude trávit 

s učitelem, proběhnou exkurze, jeden den v Mirakulu, jeden projektový den, cvičení 

v přírodě, sportovní den. Další akce bude během února – tzv. mapování školy pro učitele, 

žáky i rodiče – informace budou zaslány přes Edookit i mailem (vyhodnocení) – vše online. 

Škola chce připravit online semináře pro rodiče, pomoc s distanční výukou – technické a 

organizační zajištění. Náměty na další témata: 

a. Tipy a triky pro komunikaci s adolescenty… učitel,rodič,dítě 

b. Jak být dítěti oporou v online světě 

c. Moje dítě asi bere drogy –  

d. Úzkosti, strachy – psychologická poradna 

e. Návrh od rodičů – zpětná vazba od školy pro 8, další studium doporučení od školy? 

Úkol pro členy: udělat průzkum ve třídách, jestli je zájem o další témata na semináře 

– do poloviny března zaslat předsedovi. 

 

9. Podnět od rodiče z 2.C – podpora talentu v rámci školy 

Škola vcelku umí pracovat s poruchami učení, deficity u žáků. Co už podle rodiče umí méně je 

podpora talentu a tzv. dvojí vyjímečnosti – tj. dítě, které má výrazný výkyv oproti gausovce 

oběma směry.  



Téma bylo diskutováno s paní ředitelkou. Ta rodiče informovala, že škola spolupracuje s 

centrem nadání manželů Fořtíkových. Dále spolupracuje s patronem nadaných dětí Qiido. 

Nadané děti je potřeba rozvíjet všestranně, i v oblastech, ve kterých nevynikají. Doporučení 

paní ředitelky je komunikovat s paní učitelkou, se školou, věc bude vždy řešena. 

 

10. Komunikace se školou 

Pan Nedoma se dotázal, jestli by šlo zajistit možnost i telefonního kontaktu na učitele. Paní 

ředitelka odpověděla, že to momentálně není možné, pořizovat všem služební telefony by 

bylo nákladné. Je možné kontaktovat učitele přes email, případně si domluvit schůzku i 

online. Dále je možné využít kontakt s asistentkami, tam kde jsou.  

 

11. Školní jídelna  

Diskutováno bylo téma školní jídelny. Kdo bude mít podněty či připomínky k jejímu 

fungování, může je poslat paní Bláhové nebo panu Kubicovi. Paní Bláhová informovala, že 

bylo několik podnětů na omezený výběr jídel po páté vyučovací hodině. Řešeno s paní 

Bodnárovou z odboru školství. Dle smlouvy by měl být výběr z jídel zachován po celou 

otevírací dobu.  

 

12. Konec školního roku 

Zazněl dotaz na termín konce školního roku, ten bude 30. června. 

 

 


