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Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., se sídlem U Cihelny 505/7, 276 01 Mělník,  
IČ: 06228640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  v oddílu C 
vložce 278471 
 

Zápis z jednání školské rady  
 

Datum konání: 9. dubna 2020 
Místo konání: online 
Doba konání: 10:00 – 15:30 
Přítomni: 
 

Mg. Šimečková Andrea, zástupce za zřizovatele 
Mgr. Samková Volemanová Jitka, zástupce za 
pedagogy 
Ing. Marečková Lucie, zástupce za zákonné 
zástupce žáků 

Hosté: Ing. Faltysová Martina, ředitelka školy 
Omluveni: - 
Program: 
 

1. Nouzový režim školy – zpráva ředitelky školy 
2. Různé 

 
Ad 1)  
Dne 11. března byly mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-
1/MIN/KAN, ze dne 10. 3. 2020 uzavřeny školy.  
 
Škola tak nyní pracuje v nouzovém režimu na dálku. Dne 12. března 2020 jsme se proškolili na 
řešení WebEx a nastavili rozvrhy pro školu online. Každou sobotu v 18:00 hodin se zveřejňuje 
týdenní rozvrh pro 1. a 2. stupeň. 
 
Každý tutor si nastavil pravidla výuky, společně využíváme online lekce WebEx a pracovní listy na 
webové stránce školy v rubrice Výuka. Dále jsou využívány aplikace podle předmětů (školákov.cz, 
quizlet.com, slavne-dny.cz, matika.in, Globe apod.) 
 
Dne 3. dubna proběhla online pedagogická rada, kde se všichni vyučující vyjádřili k plnění školního 
vzdělávacího programu a jsou v souladu s jeho nastavením. Není tedy potřeba žádných změn a 
úprav. 
 
Dosud není známý konec mimořádných opatření, stav je na neurčito a škola je připravena na 
všechny varianty. Hodnocení probíhá průběžně v online lekcích a formou testů. Dosud se 
nepodařilo zapojit výuku španělštiny, a to z osobních důvodů tutorky (nemoc v rodině) a nyní i 
díky technickým problémům. Všichni tutoři pracují velmi dobře, zapojili se okamžitě a plynule do 
výuky a pomáhají erizanům zvládat učivo a požadované výstupy. Pokračujeme v plnění vizí, 
individuálním přístupem (i nyní umožňujeme výuku i pro jednoho, dva a menší skupiny erizanů 
podle tempa práce a jejich schopností). V průběhu výuku konzultujeme i s dětmi zvládání a 
přiměřenost. V plánovaných termínech proběhnou i tripartity, rodiče se přihlásili na konkrétní 
termín a čas a v týdnu od 14. – 17. dubna se online setkají třídní tutor, rodič a erizan. 
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Ve škole je zajištěn provoz kanceláře a úklid. Část tutorů vyučuje z domova a část vede výuku ze 
školy, kde využívá didaktickou techniku. Vedení školy vydává potvrzení Žádosti o ošetřovné 
emailem. 
 
Zápisy do 1. ročníku proběhnou také rozhovorem online v plánovaných termínech a časech, škola 
aktualizovala kritéria (zrušil se předškolní klub Eriza a motivační část zápisu za přítomnosti dětí), 
rodiče obdrželi přístup na el. dotazník s otázkami. 
 
V březnu se zapojila i online družina, nabízí týdenní pracovní listy s náměty a 2x týdne online 
prostředí pro sdílení pocitů, emocí a nápadů. 
 
 
Ad 2) 
V souvislosti s nouzovým stavem v zemi a opatřeními vlády ČR jsme zrušili plánovaný zájezd do 
Švýcarska, projekt Cestovní kanceláře a plánované úpravy školního pozemku.  
 
 
 
Mgr. Andrea Šimečková, v.r. .  
 
Mgr. Jitka Samková Volemanová, v.r.  
 
Ing. Lucie Marečková, v.r.   
 
 
 
 
 
Ing. Martina Faltysová, host, v.r.    
 


