
Občanské sdružení rodičů a přátel 3. ZŠ v Kolíně 

 
Dobrý den,  
 
níže zasílám ještě před prázdninami info k některým projednávaným bodům z našeho posledního 
Občanského sdružení rodičů a přátel 3. ZŠ Kolín, o kterých jsme jednali 11. dubna 2018.  
 
Prosím všechny třídní důvěrníky o rozeslání těchto informací rodičům ve vaší dané třídě.  

 
1. Internetové stránky školy - výtky rodičů ohledně uživatelské vstřícnosti a chybovosti údajů  

= Příspěvky jsou zasílány metodikovi informačních technologií. Bude prováděna opětovná kontrola 
vložených informací tak, aby nedocházelo k mylným a chybným informacím 
 

2. Systém i-školy 
a) vznešen požadavek od rodičů, zda by bylo možné doplnit kontakty na profesory  
= tento nedostatek byl již odstraněn (chyběl kontakt na pí. uč. Holanovou, která ve 2. pololetí 
dlouhodobě zastupuje pí. uč. Štědrou) 
 
b) dotaz na ověření dostupnosti funkcionality systému, zda rodič se na jedno přihlášení může 

podívat na všechny svoje děti, tedy bez nutnosti se na každé dítě přihlašovat znovu 
= tato připomínka byla řešena také s metodikem informačních technologií.  
Na 1. zářijové třídní schůze rodiče, kteří se chtějí informovat na více svých dětí a chtějí nahlížet 
z jednoho hesla, oznámí třídnímu učiteli tento požadavek a třídní učitel ve spolupráci s pí. učitelkou 
Kočovou zpřístupní rodičům tento jejich požadavek. Systém to umožňuje, službu lez nabídnout.  
c) vznesena stížnost, že v systému nejsou k dispozici kontakty na učitele, což je problém 
především pro rodiče žáků 2. stupně. V případě potřeby zaslání zprávy učiteli je nutno vyhledat 
kontakt na webu školy a pak se opět vracet do i-školy. Spolek požádá vedení školy o opravu a doplnění 
kontaktů na i-školu 
= systém i-školy nabízí přímý kontakt na učitele i vychovatele bez uvedeného překlikávání z webových 
stránek. Cesta:  
i-škola – červená obálka nahoře nad modrou lištou – napsat zprávu – vlevo lišta i-škola – výběr 
pedagoga 
 

3. Výsledky dotazníkového šetření o spokojenosti hodnocení žáků v elektronické podobě jsou vyvěšeny 
na stránkách školy https://www.3zskolin.cz/ (úvodní strana / Ze života školy / Vyhodnocení dotazníku) 
 

4. Dopravní situaci před školou v ulici Vávrova (parkování a nedodržování dopravních předpisů) bude 
řešit p. místostarosta p. Najbrt 
 

5. Zřízení bankovního účtu pro Občanské sdružení rodičů a přátel 3. ZŠ v Kolíně (se stejným názvem 
účtu) v Československé bance, ČSOB.  
Č. bankovního účtu: 289081840/0300 

Tento účet je zřízen pro rodiče, kteří mají zájem, jsou ochotni věnovat škole finanční sponzorský dar 

v libovolné výši. 

 
Děkuji za spolupráci, přeji krásné a pohodové prázdniny a jsem s pozdravem 
 
                                                                              Ing. Zdeněk Žert, předseda sdružení  
 
V Kolíně 27.6.2019 

https://www.3zskolin.cz/

