
1 

 

2

 

Spolek SRPDŠ při Základní škole,  

Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
Adresa: Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11,  

e-mail: srpds@zs.vratislavice.cz 

 

Zápis ze zasedání online rady SRPDŠ 

konané dne 12. 4. 2021 
 

Program setkání rady SRPDŠ: 

1. Slovo ředitele školy o chodu ZŠ 

2. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy. 

3. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ 

4. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ. 

5. Různé 

           

Předsedkyně spolku přivítala přítomné třídní důvěrníky a předala slovo řediteli školy. 

 

1. Slovo ředitele školy o chodu školy 

Pan ředitel přivítal zástupce tříd a poskytl základní  informace o chodu školy a přešel k dalšímu 

bodu. 

 

2. Projednání podnětů a připomínek ze strany rodičů na vedení školy 

 

a) dotaz na metodu testování dětí ve škole? 

Odpověď: Škola zvolila testy ze slin, děti se testují 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek), škola 

povolila při pondělním testování přítomnost rodičů. Jsou možné i jiné, certifikované, testy, které 

si dítě může přinést s sebou do školy, kde se před učitelkou otestuje. I po testování je povinnost, 

daná Ministerstvem školství a zdravotnictví, nosit roušky, v případě, že žák roušku nemá, škola 

mu ji dá. 

Více na odkaze: http://www.zs.vratislavice.cz/uvodni-strana/aktuality/testovani-zaku  

 

Testování žáků 

 

1.Nástup do škol je podmíněn dle rozhodnutí MŠMT a MZ testováním. Testování bude probíhat 

2x týdně ve třídách (v pondělí a ve čtvrtek, vždy první hodinu) za dohledu pedagogických 

pracovníků. Žákům 1. – 3. tříd mohou při testování první den pomoci zákonní zástupci, u ranní 

družiny proběhne testování v družině.                           

 

Testovat se bude antigenním neinvazním samoobslužným testem ze slin, který jsme zajistili ve 

spolupráci se zřizovatelem, Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou. Certifikát 

testů zde. 

 

2. Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo 

negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají 

příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ti, kteří nemoc COVID-19 již 

prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to 

ovšem nutné prokázat (např. zprávou z laboratoře, lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře). 

 

mailto:srpds@zs.vratislavice.cz
http://www.zs.vratislavice.cz/uvodni-strana/aktuality/testovani-zaku


2 

 

 3.Pokud test vyjde jako pozitivní: 

 

     1) škola vás bude kontaktovat a je bezpodmínečně nutné si dítě neprodleně vyzvednout 

 

     2) zákonný zástupce musí ihned kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení  

e-žádanky na provedení RT-PCR testu 

     3) v případě, kdy PCR test nepotvrdí infekci, vrací se žák k prezenční výuce. 

 

4. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude 

absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit 

žákovi distanční způsob vzdělávání. 

 

5. Více informací na přiloženém letáčku (naše škola provádí test antigenním neinvazním 

samoobslužným testem ze slin) a odkazu.  

 

6. Další informace můžete získat prostřednictvím mailu: koronavirus@msmt.cz a na 

telefonních linkách: 770 158 757, 773 752 081, 773 752 601, 723 447 114. 

 

b) dotaz na ošetřovné? 

Více na odkaze: http://www.zs.vratislavice.cz/uvodni-strana/aktuality/osetrovne  

 

Ošetřovné 

 

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve 

dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční 

výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o 

dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou 

označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží. 

 

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny 

(týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na 

každé dítě samostatnou žádostí. 

 

Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční 

výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu 

prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na 

dané dítě čerpat nelze. 

Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů. 

 

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: 

https://www.mpsv.cz/osetrovne  

 

c) dotaz  k namátkovým kontrolám online výuky? 

Škola provedla 18 namátkových kontrol při online výukách, na základě podnětů rodičů, 

kontroly proběhly v pořádku. 

 

d) dotaz k monitoringu úrovně mezi jednotlivými třídami v rámci ročníku? 

Pan ředitel  informuje o tom, že první stupeň pracuje dobře, pochvala rodičům. Horší je to 

s druhými stupni, kde nepracují v každé třídě 3 – 4 žáci. Škola komunikuje jak s žáky, tak 

s rodiči, pokud nereagují, jedná se o neomluvenou absenci nebo N jako neklasifikován. 
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e) dotaz ke srovnávacím testům? 

Škola má srovnávací testy pro druhé třídy, pro páté třídy a pak v devátých třídách. U druhých 

tříd budou srovnávací testy posunuty na listopad do třetích tříd. 

 

f) dotaz zda škola zohlední turnusy sourozenců při střídavém návratu dětí do škol? 

Rozdělení tříd na rotační výuku bylo řešeno dle tříd, tak aby nebyly třídy vedle sebe. 

 

Předsedkyně poděkovala za dotazy a přešla k dalšímu bodu. 

 

3. Přehled čerpání z fondu a hospodaření s finančními prostředky SRPDŠ 

 

Pan ředitel informoval rodiče, že na účtu školy je k dispozici 290 000 Kč. Finanční prostředky 

tam zůstaly z loňského roku, kdy se akce neuskutečnily díky covidu. V tomto školním roce se 

vybrala na členských příspěvcích cca. 130 000 Kč. Na podzimním zasedání rady SRPDŠ se 

domluvíme, zda členské příspěvky nesnížíme nebo nepřevedeme část peněz na jednotlivé třídy. 

 

4. Schválení žádostí o příspěvky z fondu SRPDŠ 

 

Ke schválení Radě byly předloženy dvě žádosti. 

Počet hlasujících: 26 zástupců tříd 

 

a) žádost třídy 5. A o finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na školu v přírodě. Příspěvek bude 

využit na dopravu, případně na vstupné a drobné odměny.                             

 

Pro: 26                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

Příspěvek ve výši 20 000 Kč byl schválen.                      

                                                                                                                                                     

b) žádost 5. B na exkurzi do Prahy, ve výši 2 400 Kč, která by proběhla v polovině května.  

Příspěvek bude využit na dopravu. 

 

Pro: 26                                                            Proti: 0                                          Zdržel se: 0 

Příspěvek ve výši 2 400 Kč byl schválen.  

 

Třídní důvěrníci si jednomyslně odsouhlasili, že pokud se třídní učitelé rozhodnou, po  

rozvolnění dětí do škol, jet na školu v přírodě (květen, červen), bude jim z fondu vyplacena 

částka např. na dopravu. 

 

Předsedkyně poděkovala všem zástupcům za hlasování. 

 

5. Různé 

 

 Informace od pana Macka ohledně stravovací komise. Probíhá denně, i během pandemie 

a zhodnotila, že úroveň jídelny se zlepšila 

 

Předsedkyně spolku všem poděkovala a uzavřela jednání. 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Kateřina Tomínová, předsedkyně spolku 


