
Vyjádření k příspěvkům rodičů do ankety vyhlášené školou:

1) Školní družina
Mnohokrát děkujeme za poděkování směrem k aktivitám školní družiny a k vyzvedávání žáků 
kdykoliv během odpoledne.

2)  Šatny
Problém šaten jsme vyřešili zvýšením kontroly těchto prostor. Zároveň intenzivně jednáme 
s obecním úřadem na vybudování nových šaten z druhé strany školy, protože si jsme vědomi, že
dosavadní prostory jsou z několika hledisek problematické. Snad se nám podaří celou situaci 
kladně vyřešit.

3) Chování žáků v okolí školy
Nevhodné chování žáků mimo školu nás jistě trápí všechny, ale není v našich silách vše, všude a 
stále korigovat. Domluva a napomínání přichází často, ale zároveň často padají na neúrodnou 
půdu. Tady bychom poprosili vás, rodiče, abyste nám byli nápomocni, protože hlavní výchovná 
složka, jistě se shodneme, přináleží rodině. Vysvětlete, prosíme, svým dětem, že vulgarismy 
nejtvrdšího charakteru jim na „kráse“ nepřidají. Děkujeme.

4) Vši a roupy
Problém, který řešíme neustále dokola. Tady nám opět nezbývá, než důrazně požádat rodiče, 
aby dětem často prohlíželi hlavy, což my dělat nemůžeme. 
Roupy ve stolici se objevují především jako důsledek nedostatečné hygieny. Přenáší se 
přímým kontaktem s nakaženou osobou, popřípadě autoinfekcí, což znamená, že dotyčný 
jedinec se opakovaně sám nakazí. 
Neustále zdůrazňujeme dětem, že si musí mýt ruce, jak si musí mýt ruce, že se svačinkou nesmí 
na WC apod. Věřte, že opravdu děláme, co je v našich silách. Je ale nutné i důsledné praní a 
žehlení spodního i ložního prádla, které my neovlivníme. Pokud se do nápravy nepustíme 
opravdu, ale opravdu všichni, nemůžeme být v boji s těmito maličkými nepříjemnými tvorečky 
úspěšní. Prosím, pomozte si navzájem, buďte zodpovědní ke svým i ostatním dětem.

5) Komunikace
a) Mezi učiteli a rodiči: 
V minulém školním roce jsme spustili elektronickou žákovskou knížku v programu Dm 
Software. Tento program je školou využíván již řadu let pro evidenci žáků a vydávání 
vysvědčení. Proto jsme zvolili stejný program jako hlavní komunikační kanál mezi rodiči a 
učiteli pro sdělování výsledků vzdělávání vašich dětí. Postupně přidáváme další funkcionality 
programu (omlouvání žáků, zprávy učitelů, informace od rodičů atd.). Program umožňuje 
v mobilní i webové aplikaci uložení přihlašovacích údajů, takže je velmi jednoduché do systému
vstoupit a používat ho. Poskytovatel programu deklaroval, že v dohledné době uvede do 
provozu aktualizovanou verzi, která bude obsahovat i námi požadovanou notifikaci (tj. 
upozornění na novou událost v účtu žáka).
Prosíme rodiče, aby v této oblasti s námi maximálně spolupracovali, abychom vyřešili všechny 
možné vzniklé problémy a program mohl fungovat k plné spokojenosti obou stran.
b) Mezi školou a širokou veřejností:
K tomuto typu komunikace slouží webové stránky školy. Uveřejňujeme zde informace týkající 
se většiny tříd. Jsou zde fotografie z akcí školy, informace školní družiny i školní jídelny, 
dokumenty, tiskopisy atd.  Jakékoli podněty na doplnění informací vítáme po celý rok.



c) Mezi učiteli a žáky:
Tato komunikace probíhá v programu Teams, jehož možnosti máme prověřené z období 
distanční výuky. Pracuje velmi spolehlivě a umožňuje učitelům vkládat množství materiálů, 
prezentací a odkazů, které pak žáci využívají pro své vzdělávání. 

6) Učebna třídy 4. B:
Třída je umístěna v místnosti bývalé počítačové učebny. Pak byla tato místnost využívána jako 
„hudebna“ a posléze i jako denní místnost pro provozní zaměstnance.  S ohledem na možnost 
dělení tříd jsme tuto místnost opět využili jako učebnu.

7) Poděkování
Mnohokrát děkujeme i za slova chvály, která nás velmi potěšila. Jistě není vždy vše zalité 
sluncem, ale snažíme se ze všech sil. Moc si považujeme, že se ozvali i rodiče, kteří jsou s naší 
školou spokojeni, kteří ocení naše úsilí pedagogické i výchovné, které je velmi náročné. Jak se 
říká: „Kdo si to někdy nezkusil, nepochopí.“ Věřte, že je náročné skloubit požadavky a naprosto 
rozdílné názory všech zúčastněných stran.

Děkujeme všem, kteří využili možnost a napsali nám své připomínky, ať už pochvalné, nebo i kritické. 
Na podněty obecného charakteru jsme odpověděli zde, na další, týkající se jen některých konkrétních 
žáků, budeme odpovídat individuálně.  Pokud nám chcete i v budoucnu napsat své připomínky, 
využijte k tomu školní  e-mail zs.kly@centrum.cz . Jestliže se vyskytne jakýkoliv problém, přijďte za 
námi do školy, určitě společně vše vyřešíme.
Na spolupráci se těší vedení školy 
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