Zápis č. 12/2020
z jednání Komise pro školství a mládež Rady MČ Praha 4
Datum konání:

23. 11. 2020 od 16,00

Místo konání:

Budova Radnice, Táborská 350, Praha 4-Nusle

Účast :

dle prezenční listiny (celkový počet 9 členů)

Přítomno 5/9 - p. Zykánová, Kotvová, Michková, Míth, Ziegler (příchod 16,15)
Omluveni 4/9 – p. Hušbauer, Nürnbergerová, Šalanský, Štětina,
Veřejnost:

dle prezenční listiny (registrace 2/2)

Hosté:

Irena Michalcová
Filip Vácha – člen ZMČ P4 a RMČ P4
Petr Kutílek – člen ZMČ P4

Program:
1) Zahájení, seznámení s programem
2) Návrh rozpočtu na rok 2021 pro oblast školství
3) Aktuální informace z odboru školství
4) Různé
1) Zahájení, seznámení s programem
J. Zykánová:
Zahájila jednání komise, přivítala přítomné.
Připomínky k zápisu z předcházejícího jednání komise-bez připomínek.
Hlasování o programu (hlasováno po příchodu p. Zieglera)

PRO x 5

PROTI x 0

ZDRŽEL SE x

2) Návrh rozpočtu na rok 2021 pro oblast školství

-

členové školské komise obdrželi v písemné formě návrh rozpočtu na rok 2020 pro oblast
vzdělávání,

-

v oblasti vzdělávání dochází k nárůstu finančních prostředků o 300 tis. Kč;
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-

rozpočet pro jednotlivé mateřské a základní školy je sestavován podle metodiky, která
zohledňuje, velikost budovy, počet dětí, počet zaměstnanců (s metodikou jsou ředitelé škol
seznámeni);

-

o jednotlivých stavebních úpravách ve školských objektech přímo informoval komisi člen RMČ
Praha 4 Filip Vácha (v roce 2020 významné akce-výstavba tělocvičny v ZŠ Bítovská, další etapa
zateplení a oprava fasády ZŠ Na Planině se spoluúčastí HMP – budova gymnázia, zahájení
sanace objektu ZŠ Jeremenkova-pokračování v roce 2021, pravděpodobně stejný postup i u
sanace budovy ZŠ Nedvědovo náměstí);

-

v diskusi zaznělo, že je nutné udržovat školské objekty včetně školních zahrad tak, aby byly
bezpečné, energeticky úsporné, moderní s důrazem na estetiku prostoru;

-

je nutné pokračovat v rekonstrukci kotelen-možnost zapojit finanční prostředky z externích
zdrojů (I. Kotvová);

Usnesení:
Školská komise bere na vědomí návrh rozpočtu pro oblast školství na rok 2021.

ANO x 5

NE x 0

ZDRŽEL SE x 0

3) Aktuální informace z odboru školství
Mateřské školy:

-

všechny MŠ jsou v provozu

-

Stav k 17. 11. 2020:

-

karanténě je 12 pedagogů, 8 provozních zaměstnanců, individuálně 13 dětí, 4 třídní kolektivyMŠ Jílovská, Jitřní, BoTa;

-

Potvrzení koronoviru-7 pedagogů, 3 provozní zaměstnanci, 4 děti;
Základní školy:

-

v ZŠ běží distanční výuka podle manuálu MŠMT ČR,

-

odbor školství provedl průzkum ohledně vybavení žáků prostředky IT;

-

výsledky průzkumu následují na dalších stránkách;

-

školám byly z odboru školství obratem zasílány nabídky pražských firem – vyřazené funkční
počítače, monitory, klávesnice, notebooky
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Dotazníkový průzkum v ZŠ
1. Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vedení školy a TU, kontaktovali několikrát všechny rodiče;Vyzvali
jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
5 notebooků
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Žádné, všechny jsme kontaktovali několikrát a všichni techniku i připojení mají. Nepracuje pouze jedna
žákyně s OMJ - zde jsme ve spojení s překladatelem i s OSPOD Prahy 4 (s touto dívkou jsou problémy i při
prezenční výuce).
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Sponzorské dary rodičů - notebooky
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Classroom;
2. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Dotazník pro rodiče.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo
vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
PC kompletní sestavy vč. kamer a reproduktorů - 6 kusů (žákům 2. stupně).
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Není nám známo, všichni pracují distančně.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Nebyla potřeba.
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;MOODLE (jen některé předměty k odevzdání samostatné práce).;
3. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;Škola zajistila na základě nabídek jiných subjektů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
2 počítačové sestavy, 5 monitorů, 8 tabletů, 24 Sim-karet
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Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Žáci, kteří potřebovali, si zařízení zapůjčili.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Sim karty Vodafone
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;Zoom;WhatsApp;
4. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1103
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
Škola zakoupila celkem 10 chromebooků. Tyto nástroje jsou k dispozici na zapůjčení pro žáky skrze
smlouvu o zápůjčce.
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Nemáme informace, že žákům chybí jiné vybavení než hardware.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Škola spolupracovala pouze s IT firmou, která zajišťuje správu sítě ve škole.
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Škola spolupracovala pouze s IT firmou, která zajišťuje správu sítě ve škole.
5. Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
Tablety - 15 ks
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Všechny požadavky jsem vyřešili
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
SIM karty s internetem na 3 měsíce zdarma T-Mobile
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Meet;
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6. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185,
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;zahrnuli jsme
žáky, kteří mají dotované obědy od nadace;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
1x tablet +sim karta
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
- (nechybí)
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Sim karta - T Mobile
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;
7. Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.; na třídních
schůzkách v září
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
31 KS TABLETŮ A NOTEBOOKŮ
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Některým kamery, ale ty dnes nelze sehnat.….
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
WOMEN FOR WOMEN - PC a připojení k internetu (2 ŽÁCI)
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;TEAMS 4.-9.R., ZOOM A ŠKOLA V PYŽAMU (1.-3.R.);
8. Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;Škola zajistila na základě nabídek jiných subjektů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
Notebooky - 6ks
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Není nám známo, že by něco podstatného chybělo
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Women for Women - notebook + připojení IT (1x)
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Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Classroom;
9. Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;Třídní učitelé se již v průběhu září spojili online se všemi
žáky a rodiči a zjišťovali technické zázemí žáků v případě nařízení povinné distanční výuky.;Vyzvali jsme
rodiče, aby se ozvali
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;Dle zjištěných informací od třídních učitelů škola
zapůjčila 5ti potřebným žákům starší funkční PC s monitory.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
PC, včetně monitorů, klávesnic a myší bylo zapůjčeno 5ti žákům.
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
V současné době by již nemělo žákům naší školy chybět žádné technické vybavení. Žáci se aktivně účastní
distanční výuky.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Zajištení modemů a dat prostřednictvím MČ Prahy 4 od společnosti VODAFONE.
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;WhatsApp;
10. Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;Škola předala rodičům kontakty na organizace,
firmy.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
3 ks tablet Samsung
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Další rodiče či žáci nevznesli požadavky.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Nemáme požadavky na další vybavení.
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;Bakaláři;
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11. Základní škola, Praha 4, Na Líše 16
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;Dotazy přes TU;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zajistila na základě nabídek jiných subjektů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
Nejsme takto vybavení
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Nyní pouze 1 rodina, notebook zapůjčí škola.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Přes nadaci České televize - notebook
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;
12. Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Průzkum TU během třídních schůzek 17.9.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
Tablety. Škola nabídla i SIM karty. 10 kusů tabletů zapůjčeno k 16.11.
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Snad nechybí, můžeme zapůjčit další. Někteří řeší výkon internetu.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
T-mobil, simkarty
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Classroom;WhatsApp;Skype;
13. Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 4
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo
vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;Škola zajistila na základě nabídek jiných subjektů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
iPady - 41 ks
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
V tuto chvíli jsou zabezpečeni všichni žáci.
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Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
T - Mobile - 30 SIM karet
Vodafone - 2 WIFI routery
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;
14. Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;Škola zajistila na základě nabídek jiných subjektů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
PC s klávesnicí a monitorem - 4x, modem WIFI s předplacenou kartou ( Nabídka MČ PRAHA 4 nasmlouváno s Vodafone a.s., dosud nedodáno) - 13x
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Připojení k internetu - čeká se na vybavení od Vodafone a.s.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
MČ Praha 4
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Classroom;Nepřipojitelným prostřednictvím e-mailu rodičům.;
15. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
5 x počítačová sestava bez sluchátek, 10 x počítačová sestava se sluchátky, 5 x notebook, dohromady 20
ks zápůjčky
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Žádné
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Nevyužila
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;Skype;
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16. Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Nemáme žáky, kteří potřebovali vybavení na distanční výuku. Nejdříve jsme nabízeli zajištění vybavení,
ale nakonec mají vybavení všichni žáci.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
Nezajišťovala
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Nechybí
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Nevyužila
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;Škola Online - doplňkově;
17. Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4,
K Sídlišti 840
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Dotazník pro rodiče.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
notebooky - 3 kusy
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Podle současných informací žákům vybavení nechybí
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Nevyužili jsme
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;
18. Základní škola, Praha 4, Školní 700
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
iPad zapůjčen v počtu 21 ks. Notebook zapůjčen 1 ks.
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Nevím o ničem.
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Škola nevyužila žádné nabídky.
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Classroom;
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19. Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
Notebook 7 ks
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
O ničem nevíme
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Škola využije pouze 1x získání internetového připojení (modem)
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Classroom;Google Meet, offline hodiny;WhatsApp;
20. Základní škola, Praha 4, Táborská 45
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme rodiče, aby se ozvali škole.;Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;Škola zajistila na základě nabídek jiných subjektů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
14 kusů notebooků
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
vybavení nechybí
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
O2, Women for women
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Google Classroom;
21. Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodověných předmětů, Praha 4, Na
Planině 1393
Jak jste zjišťovali, zda jsou žáci vybaveni pro distanční výuku (přístup k PC, připojení)?
Vyzvali jsme žáky, aby se ozvali TU nebo vedení.;
Jak jste zajistili žáky, kteří neměli potřebné vybavení?
Škola zapůjčila vybavení (PC, tablety… ) žákům domů.;
Pokud škola zajišťovala vybavení zápůjčkou, v jakém rozsahu a co konkrétně žákům poskytla (např.
iPady – 10 ks, ...)?
notebook 2 ks
Jaké vybavení a v jakém rozsahu žákům nyní chybí?
Dostatečně kapacitní internetové připojení, funkční mikrofon - týká se cca 5 % žáků
Pokud škola využila nabídku, spolupráci k vybavení žáků, uveďte od koho a co:
Nákup nových přenosných zařízení - notebooků (fy Coppex, Dark Group)
Kde probíhá v současné době distanční výuka vaší školy?
Microsoft Teams;Edupage (školní elektronický informační systém;

10

4) Různé
P. Kutílek:

dotaz na strategii rozvoje školství na území MČ Praha 4.

I. Michalcová: v současné době se zapracovávají připomínky členů ZMČ P4, ŠR a veřejnosti, strategie
bude dokončena na jaře 2021;
J. Zykánová: návrh na další termíny jednání školské komise 25. 1., 29. 3., 24. 5. 2021

Příští jednání školské komise se uskuteční 25. 1. 2021 od 16,00. Místo bude upřesněno.

………………………………………….
Ing. Jitka Zykánová, v.r.
předseda komise

Zapsala: Jana Ságlová

11

