ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 4. 10. 2016
Přítomni:
 Za školu: Ch. Kučerková, M. Čečák
 Za zřizovatele: T. Vostřel
 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová
Zahájení
Jednání začalo volbou zapisovatele V. Nürnbergerové (4 hlasů pro, 1 se zdržel).
Program:
Bylo hlasováno o programu (5 hlasů pro, 0 proti):
1. Situace v bilingvě (projednání inspekční zprávy, splnění požadavků z minulého
jednání)
2. Organizace zahájení školního roku (zpětná vazba - informovanost rodičů, formuláře sdílení informací, organizace rodičovských schůzek)
3. Modernizace školního webu, seznámení s novými webovými stránkami
4. Plavání pro čtvrté třídy
5. Opatření související s kyberšikanou (zákaz používání mobilů ve škole), emailová
komunikace (el. zaručený podpis - hlášení změny odchodu z družiny)
6. Rodiče vítáni
7. Různé
Jednání:
1. Situace v bilingvě: v souladu s § 168 bod 1 g) školského zákona byli členové školské
rady seznámeni s inspekční zprávou a s kroky, které byly školou podniknuty k nápravě
zjištěného stavu. V návaznosti na závěry předchozích jednání školská rada souhlasila s
tím, že bude mezi rodiči dotčené třídy proveden standardizovaný průzkum, aby bylo
zjištěno, jestli přijatá opatření vedla k výraznému zlepšení situace. K projednání
situace si zástupci školy domluvili schůzku se zástupkyní rodičů. Škola zajistí intenzivní
metodickou podporu paní učitelce.
2. Organizace zahájení školního roku: jednalo se o tom, že rodičovská veřejnost nebyla
před počátkem školního roku dostatečně informována o organizaci prvních dnů
školního roku (délka vyučování, přehled dostupných kroužků ve škole, rodičovské
schůzky ve 3. třídách, kontakty na učitele apod.). Zástupci rodičů požádali, aby
nemuseli poskytovat škole tytéž informace vícenásobně (pokud to není nezbytné).
3. Modernizace školního webu, seznámení s novými webovými stránkami: přechod na
provoz modernizovaného školního webu probíhal právě na přelomu konce srpna a
počátku září (viz 2. bod jednání). Zástupci školy představili současný stav (zatím je

funkční česká verze, chystají se také jazykové verze v AJ a NJ) a diskutovalo se o
problémech se správou webu v rámci školy a aktualizací obsahu, např. kalendář akcí,
zápisy ze školské rady, neexistence (psaných) pravidel vnitřní komunikace ve škole.
Také bylo uvedeno, že ne všichni učitelé mají přístup k PC ve škole (ve svých
kabinetech), tedy i do školních e-mailových schránek (problémy s krádežemi
v některých kabinetech v suterénu). Zástupce zřizovatele požádal v těchto ohledech o
změnu v přístupu školy. Zástupci školy přislíbili tuto věc projednat na poradě školy.
4. Plavání pro čtvrté třídy: plavecký kurz musí podle nedávno změněných předpisů buď
probíhat ve dvou po sobě jdoucích pololetích na 1. stupni (2. pololetí 3. třídy + 1.
pololetí 4. třídy), nebo pokud škola nemá o plavecký kurz zájem – je vyřazen z ŠVP
(školní vzdělávací program). Diskutovalo se znovu o vhodnosti bazénu „Jedenáctka“,
který mimo jiné nemá licenci plavecké školy.
5. Opatření související s kyberšikanou (zákaz používání mobilů ve škole), emailová
komunikace (el. zaručený podpis - hlášení změny odchodu z družiny): zástupci školy
vysvětlili důvody zavedení nového opatření, které bylo zavedeno z podnětu školního
preventisty. Jedná se o ochranu proti kyberšikaně učitelů a spolužáků a proti
závislosti na užívání telefonů (hraní her apod. - netolismus). Podle tohoto opatření
má být při výuce mobilní telefon vypnutý, po výuce jej lze zapnout po dohodě
s vyučujícím. Telefonická konverzace dítěte např. s rodičem je soukromou záležitostí
a je třeba to respektovat.
6. Rodiče vítáni: škola plánuje požádat o znovucertifikaci značky „Rodiče vítáni, značka
pro školy otevřené rodičům“ (www.rodicevitani.cz), což ŠR podpořila. Na příštím
jednání ŠR bude ověřena míra naplnění kritérií značky.
7. Různé:







Zpráva z OŠK (odbor školství a kultury Úřadu městské části Praha 11) –
výběrové řízení na nového ředitele/novou ředitelku školy je plánováno na
počátek roku 2017.
Koncem května 2016 bylo z účtu Sdružení přátel školy při ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků K Milíčovu 674 (tzv. sdružení rodičů) převedeno darem na
podúčet školy 222 784,59 Kč. Část z uvedených prostředků byla již
v červnu čerpána na konkrétní potřeby tříd, např. příspěvky na školy
v přírodě a školní výlety.
Zástupci rodičů děkují za poskytnutí kontaktů na třídní důvěrníky
Znovu bylo diskutováno působení cestovní kanceláře CK2 na naší škole –
četnost výletů, jejich cena a přínos, možná motivace pedagogů k získávání
klientů/žáků pro CK. Nutné, dle názoru zástupců za pedagogy, řešit na
třídních schůzkách.



Na příštím jednání ŠR bude projednána výroční zpráva školy 2015/2016.

Příští zasedání školské rady se uskuteční 3.11. 2016 od 16:30.

