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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: 30. dubna 2021 
Místo konání: online 
Doba konání:  
Přítomni: 
 

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

Hosté: Ing. Faltysová Martina, ŘŠ, Mgr. Ing. Jitka 
Rubínová, ZŘŠ 

Omluveni: - 
Program: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Plnění ŠVP v době epidemie a jeho úpravy 
3. Zkoušky OKÚ 
4. Zápisy do 1. ročníku 
5. Přijímací řízení na SŠ 
6. Koncepce na další období 
7. Informace ředitelky školy 
8. Různé 

 
 
Ad 1) Zapisovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Samková, ověřovatelem Mgr. Šimečková 
 
Ad 2) V době uzavření škol škola opět zařadila už vyzkoušené nástroje z jarního období – systém 
Cisco Webex pro online hodiny, e-mailovou komunikaci, uzavřené FB skupiny a formu 
individuálních konzultací. Účelně byla přidána aplikace Teams, nejdříve pro 2.stupeň a později i 
pro 1. stupeň. 
 
Metody a formy práce v jednotlivých předmětech a podíl synchronní a asynchronní výuky určují 
tutoři, v závislosti na tématu a potřebách jednotlivých erizanů. Kombinuje se online výuka, 
samostatná práce, badatelské učení, využívání aplikací a výukových programů a projektová výuka. 
Výstupy ŠVP se pravidelně ověřují ústní diagnostikou, online písemnými testy, osobními 
konzultacemi. 
 
 
Ad 3)  
Ve dnech 26. a 27. dubna proběhly první ověřovací zkoušky kvalifikační úrovně ve 3., 5. a 7. 
ročníku. 
Výsledky viz příloha. 
 
 



 Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 
 

stránka 2 z 3 
 

Zkoušky mohly proběhnout vzhledem k individuální a diferencované výuce i v době uzavření škol a 
dobrém nastavení synchronní a asynchronní výuky. Škola vyhodnotila zkoušky jako velmi úspěšné. 
Zkušební varianty testů byly k dispozici na webu školy, erizané byli připravováni v rámci online 
hodin a individuálních konzultací. Neúspěšní erizané mají možnost náhradního termínu a 
individuálních konzultací pro podporu. Velký posun nastal v angličtině a zlepšily se komunikační 
dovednosti při rozhovoru s rodilými mluvčími. Při hodnocení českého jazyka se projevila menší 
ochota dětí ke čtení a práci s pravidly pravopisu. Dva žáci 4. ročníku si zkusili OKÚ pro úroveň 5. 
ročníku a největšího pokroku dosáhli v angličtině a matematice. 
 
Ad 4)  
Ve dnech 14 a 16. dubna proběhly zápisy do 1. ročníku. Škola bude přijímat 10 žáků. Celkem se 
přihlásilo 26 uchazečů, zápisy proběhly v rámci individuálních konzultací – jednotlivě pro rodiče a 
jednotlivě pro děti. Každé dítě mělo připravené aktivity – práce se sešitem Krůčky, sázení fazolek, 
aj. Celkem se přihlásilo 9 sourozenců našich erizanů, kteří mají podle platných kritérií 1 bod, 
dotazník o sdílení pedagogického přístupu je hodnocen 0-3 body. Je to 4. zápis, který škola 
organizuje a při rozhovorech jsme zaznamenali, že rodiče jsou více seznámeni s vizí školy a 
metodami výuky, projevilo se dobré jméno školy. Část rodičů dává důraz na externí hodnocení 
např. od ČŠI, většina na doporučení svých známých. 
 
Ad 5) 
Část středních škol zrušila přijímací zkoušky, ale většina erizanů je bude konat v průběhu května. 
Dva budou konat přijímací zkoušky na gymnázia (Mělník a Na Zatlance), dva na obchodní 
akademii s rozšířenou výukou angličtiny, dva na odborné školy. Tři žákyně byli přijaty na vybrané 
umělecké školy. I během distanční výuky probíhala intenzivní příprava na příjímací zkoušky 
formou přípravných testů, osobních konzultací a individuálních online hodin. 
 
Ad 6) 
 
V létě 2020 byla vypracována Koncepce na další období a schválena ped. radou, díky situaci 
s covid-19, se členové školské rady seznámili s konkrétními body a nemají námitky proti její 
struktuře a ani obsahu. 
 
Ad 7) 
Ředitelka školy informovala: 

- aktuálních nařízeních vzhledem k uzavření školy, rotačnímu režimu, a testování žáků 
- o výstavbě nové školy (stěhování červenec 2022) 
- o probíhajícím auditu 
- o plánu rozšíření kapacity školy a přípravy projektu střední školy 
- o řešení podpory pro 2 erizany, kteří se ocitli v péči pedopsychiatrie (nastavení jsme ind. 

podmínek a společné podpory tutorů a rodičů)  
 
Ad 8) 
 

- V úterý 4. května v 17:00 proběhne pedagogická rada. 
- Výsledky tripartit poskytly zpětnou vazbu o distanční výuce a zvládání nároků školy, 

zároveň byli všichni rodiče i erizané dotazováni na spokojenost a připomínky k výuce. Ve 
většině považují nároky za přiměřené a organizaci výuky bez připomínek – viz zápisy 
jednotlivých tříd. 
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Zapsala: Mgr. Samková 
Ověřila: Mgr. Šimečková 
 
 
 
 
Mgr. Andrea Šimečková, v.r. .  
 
Mgr. Jitka Samková Volemanová, v.r.  
 
Ing. Lucie Marečková, v.r.   
 
 
Ing. Martina Faltysová, host, v.r.    
Mgr. Ing. Jitka Rubínová, host, v.r. 


