ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 15.6.2015

Přítomni:
 Za školu: M. Čečák
 Za zřizovatele: T. Vostřel
 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová
Omluveni:
 Za školu: CH. Kučerková
 Za zřizovatele: L. Kos

Zahájení a hlasování
V květnu proběhly volby zástupců zaměstnanců školy ve školské radě. Za školu byli zvoleni
pan Michal Čečák a paní Charlota Kučerková.
Jednotliví členové představili body a témata k zařazení na program:
1. Situace kolem Spolku přátel školy a s tím související otázka zajištění financování
poradenských služeb školní psycholožky
2. Podněty od rodičů
3. Modernizace školního webu
4. Vznik nových tříd
5. Preventivní programy
6. Úkoly z minulých jednání
O programu bylo hlasováno (4 hlasy pro, 0 proti).

Spolek přátel školy – financování služeb školní psycholožky
Z řad rodičů nabídnuta pomoc vést a spravovat sociální fond – finance vybrané od rodičů
vedené na účtu stávajícího spolku přátel školy. Školská rada doporučuje rodičům založení
nového, transparentně spravovaného spolku a rovněž navrhuje škole požádat zřizovatele
(MČ Prahy 11) o právní pomoc, jak vyřešit situaci ohledně naložení s finančním obnosem na
účtu stávajícího spolku přátel školy. Služby školní psycholožky jsou dle zástupce školy do
konce června uhrazeny.

Podněty od rodičů


Část rodičů vyjadřuje určitou nespokojenost s formou vřazovacího řízení v podobě
jediného testu a také se ptají na možnosti udržení původních třídních kolektivů i po
rozřazení dětí do různých tříd. Pedagogové, kteří organizují vřazovací řízení, mají
zájem o odbornou diskuzi k metodice vřazovacího řízení na 1. stupni. Školská rada



nabízí škole pomoc při uspořádání kulatého stolu. Pan Čečák shromáždí požadavky na
tematické okruhy od kolegyň/kolegů pedagogů. Paní Nürnbergerová zjistí současnou
vzdělávací nabídku na toto téma a zmapuje možnosti organizace kulatého stolu.
Rodiče postrádají na školním webu přehled všech kroužků pořádaných školou a
konajících se ve škole, ze kterého by mohli před začátkem školního roku vybírat
aktivity pro své děti. Podle vyjádření zástupce školy bude na konci srpna přehled
všech kroužků připraven a vystaven na školním webu.

Preventivní programy
Programy jsou určeny pro 3. až 9. třídy a zajišťovány společností Prak. Finanční spoluúčast
žáků se v tomto školním roce zvýšila. Proběhla diskuze nad možnostmi vybírat z nabídky i
jiných poskytovatelů preventivních programů (školská rada doporučuje sestavit přehled
dodavatelů škole) a zjistit požadavky pedagogů na témata preventivních programů
odrážejících specifické či aktuální situace vyžadujících řešení.

Modernizace školního webu
Pan Čečák navrhl řešit tvorbu nového školního webu formou řešitelského úkolu (např.
seminární, bakalářská práce), což by bylo přínosem jak pro školu (finanční úspora, využití
moderních technologických přístupů), tak pro řešitele (zpracovávali by skutečný a praktický
úkol). Pan Čečák zjistí možnosti v rámci matematicko-fyzikální komunity a paní
Nürnbergerová v rámci komunity informačních služeb.

Rekapitulace úkolů z jednání školské rady 27.4.2015






Rodiče vítáni – na podnět paní ředitelky paní Nürnbergerová zjišťovala stav
certifikace naší školy pro značku „Rodiče vítáni“ a dle vyjádření EDUin nebyl k 12.6.
školou vyplněný dotazník předložen. Dle sdělení EDUin škola vyplní a odešle dotazník
v co nejbližším termínu.
Hamr: na začátku nového školního roku společnost Hamr představí projekt výstavby
rodičům a nabízí škole možnost využití budoucích sportovišť a služeb bezpečnostní
agentury.
Zajištění bezpečnosti areálu školy a okolí:
o branky/dveře mezi sousedícím pozemkem a spojovací přístupy mezi různými
pavilony školy jsou zamykány.
o Projednán podnět s návrhem na zřízení přechodu pro chodce na rohu ulic
Stříbrského a Ocelíkova pro zajištění větší bezpečnosti dětí na cestě do a ze
školy. Zástupci rodičů zašlou podnět na odbor dopravy MČ Praha 11.

Příští zasedání školské rady se uskuteční 17.9.2015 od 17 hodin.

