ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 7.6. 2016

Přítomni:
 Za školu: Ch. Kučerková, M. Čečák
 Za zřizovatele: T. Vostřel
 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová
Zahájení
Jednání začalo prohlídkou školy. Členové školské rady si prohlédli: vybavené třídy a
počítačovou učebnu 2. stupně získané v loňském roce od Akademie, školní knihovnu, jídelny,
tělocvičny (neutěšený stav) a některé přilehlé skladové prostory (jejich využití) a šatny, školní
toalety, společenskou místnost, chodby.
Program:
Bylo hlasováno o programu (5 hlasů pro, 0 proti) a o volbě zapisovatele (4 hlasy pro, 1 se
zdržel):
1. Prohlídka školy
2. Informace o situaci v jedné z prvních tříd a návrh řešení
3. Stav přípravy nového školního webu
Jednání:
2. Informace o situaci v jedné z prvních tříd a návrh řešení:
 školská rada byla seznámena stručně se situací, kdy je v jedné z prvních tříd spor
učitelky s významnou částí rodičů. Příčinou je dle rodičů špatná komunikace
učitelky a přístup k dětem a k výuce daný zřejmě nezkušeností učitelky s 1.
ročníky. Metodičkou prvních ročníků je paní Kučerková (členka ŠR), která se
situaci bude ještě více věnovat. Z dosavadních jednání (včetně toho s paní
ředitelkou) byly pořízeny zápisy. Na základě dosavadního vývoje někteří rodiče
přicházejí s návrhy na zprostředkování odborné pomoci paní učitelce (seminář dr.
Čápa, kurzy na www.tvorivaskola.cz, zapojení psychologa). Rodiče též nabízejí
škole způsob finančního krytí takové podpory např. formou spoluúčasti všech
stran.
 byla schválena žádost školské rady, aby vedení školy poskytlo školské radě plán
konkrétních kroků, pokud nedojde k výraznému zlepšení situace do konání
červnových třídních schůzek.
3. Stav přípravy nového školního webu:
panem Čečákem byla předvedena ukázka prvního návrhu nového školního webu, na
kterém se aktivně podílel. Při tvorbě tohoto návrhu neměl k dispozici koncept školního
webu vypracovaný před dvěma lety iniciativou rodičů a v minulosti předaný vedení školy.
Zástupci rodičů proto slíbili předat panu Čečákovi tento dříve vypracovaný koncept

školního webu a odkaz na soutěž scoolweb.cz – zdroj inspirace pro tvorbu školních webů.
Nový školní web by měl být publikován od září 2016 a bude fungovat pod koordinací
redakční rady na systému pro správu obsahu.
Příští zasedání školské rady se uskuteční koncem září 2016, termín bude upřesněn později.

