TÝDENÍK 27 a 28
5. 7. – 18. 7. 2021
Vážení a milí kolegové, milí partneři,
moc Vám DĚKUJEME za spolupráci v uplynulém školním roce.
Zvládli jsme spolu:

1 celoroční funkční studium pro ředitele (na fotu)
9 offline seminářů (než zavládla opatření)
45 veřejných webinářů
27 speciálních webinářů na klíč
Přes náročnost situace jste byli skvělí, mnohdy jsme se i zasmáli,
Vaše pozitivní a milá zpětná vazba nás nesmírně motivovala.
Děkujeme i všem našim partnerům – „MAPům“, DYS-centru Praha,
redakci Řízení školy, GrowJOB Institutu a dalším. Bylo nám ctí.
Srdečně Monika Puškinová a Radka Mondeková

MINIKALENDÁŘ
• do 5. 7. – zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák má možnost požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka za
2. pololetí (do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních
dnů od vydání vysvědčení)
• 5. 7. a 6. 7. – státní svátek, vlajková výzdoba
• 7. 7. – mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 – matematika,
anglický jazyk
• 8. 7. – mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 – český jazyk
a literatura
• 9. 7. – mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 – matematika
rozšiřující; francouzský, španělský, německý, ruský jazyk
• do 15. 7. – čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (P 1-04)

DOPORUČUJEME
• Pro ŠPP i ŠPZ: Monitorovací zpráva veřejného ochránce
práv 2020 Naplňování práva na rovné zacházení a ochrany
před diskriminací (rozklikněte) se věnuje také vzdělávání Romů
a může být zajímavá pro školní poradenská pracoviště nebo
školská poradenská zařízení (např. využití minimálních
doporučených úrovní pro úpravy očekávaných výstupů RVP ZV).

• Sociální sítě a žáci: Slyšeli jste od dětí o nové sociální síti
Tellonym? (rozklikněte) Odborník Daniel Dočekal sepsal stručný
komentář, co to je, jaká rizika může dětem přinášet, a 5 tipů,
na co si dávat pozor.

TIPY/RADY – pedagogická rada v přípravném týdnu
V pedagogické radě v přípravném týdnu by měly být projednány dokumenty, které ovlivní činnost školy ve školním
roce 2021/2022:
• Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k Rámcovým
vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K
stanovených v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dodatek k RVP oborů J, E, H, L, M a K) (rozklikněte),
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• Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022 (rozklikněte),
• Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022 (rozklikněte),
• Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy
jazykové přípravy v základním vzdělávání a Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní
vzdělávání (rozklikněte).

PORADNA – přestup žáka
Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Jsme soukromá škola, víceleté gymnázium. V prvním kole přijímacího řízení jsme
přijali dostatečný počet žáků. Někteří rodiče se nakonec rozhodli, že se jejich
děti nebudou vzdělávat v naší škole (vzali zápisový lístek zpět nebo dítě zůstane
v základní škole). Proto se nám uvolnila dvě místa v prvním ročníku víceletého
gymnázia. Můžeme uchazečům, kteří se umístili těsně „pod čarou“, nabídnout
přestup ze základní školy na naší střední školu?
Odpověď:
Přestup, který je možný podle školského zákona, je
přestup žáka základní školy do jiné základní školy (§ 49 odst. 1 školského zákona) nebo
přestup žáka střední školy do jiné střední školy (§ 66 odst. 2 a odst. 4 školského zákona).
Není možný přestup žáka základní školy do střední školy (tj. ani do prvního ročníku víceletého gymnázia).

WEBINÁŘE – srpnová příprava na nový školní rok
• Na co se zaměřit ve školním roce 2021/2022 v MŠ, ZŠ, SŠ >>
ČTVRTEK 16. 8. od 9 do 11 hod.

Těsně před přípravným týdnem pro Vás budeme mít aktuální novinky, abyste si kvalitně
připravili organizaci, činnosti i dokumentaci pro školní rok 2021/2022.
Lektoruje dr. Monika Puškinová.

• Odměňování zaměstnanců platem:
ekonomický a pracovněprávní pohled >>
PONDĚLÍ 30. 8. od 14 do 16 hod.

Stručně, jasně a prakticky, jak odměňovat zaměstnance tarifem
a nadtarifními složkami platu. Pro ředitele MŠ a ZŠ.
Lektorují dr. Monika Puškinová a Ing. Petra Schwarzová.

ZÁZNAMY WEBINÁŘŮ
• Aktuálně k FKSP >>
Lektoruje Ing. Petra Schwarzová
Změny, novinky a praktické tipy/rady – díky webináři využijete správně všechny možnosti
čerpání fondu (včetně letních rekreací apod.). Nezapomeneme ani na stravenkový paušál.

• Pedagogická intervence ve výkazu P1c-01 >>
Lektorují dr. Monika Puškinová a Ing. Petra Schwarzová
Jak na odměňování pedagogické intervence a její
správné
plánování ve školním roce 2021/2022, plus jak v září 2021 vyplnit
výkaz P1c-01.
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