ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 3. 11. 2016 (doplněný zápis)
Přítomni:
 Za školu: Ch. Kučerková, M. Čečák
 Za zřizovatele: T. Vostřel, L. Kos
 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová
Zahájení
Jednání začalo volbou zapisovatele V. Nürnbergerové (5 hlasů pro, 1 se zdržel).
Program:
Bylo hlasováno o programu (6 hlasů pro, 0 proti):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projednání výroční zprávy za období školního roku 2015/16
Plavání – upřesnění informace z minulého jednání
Platby družiny
Působení CK2
Dotazníkové šetření v bilingvě
Požadavek na asistenta pedagoga ve 3.D
Různé

Jednání:
1. Projednání výroční zprávy za období školního roku 2015/16:
Stanovisko ŠR - výroční zpráva nebyla aktualizována a nezobrazuje věrně dané
období. Zpráva by měla být upravena, aby charakterizovala období školního roku
2015/16. Značná část výroční zprávy obsahuje texty totožné s těmi z předchozí/ch
výroční/ch zpráv/y: na str. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27. Dále
zpráva obsahuje řadu obecných a vágních tvrzení (např. zmínka o sponzorech na str.
20, odkaz na blíže nespecifikovanou spolupráci s neurčenou ped.-psych. poradnou na
str. 12), nepřesných a neaktuálních informací (např. popis účasti tříd na jazykových
pobytech na str. 4, informace o „sdružení rodičů“ na str. 20, výčet partnerských škol
na str. 21).
Výroční zpráva nebyla schválena (4 hlasy proti schválení, 2 hlasující se zdrželi).
2. Plavání - upřesnění informace z minulého jednání:
Výuka plavání probíhá v souladu se zněním vyhlášky č. 256/2012 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky: pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu
základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin
celkem během prvního stupně. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
stanoví jako součást obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova i plavání. Zda bude
výuka plavání v dané ZŠ uskutečňována, záleží na tom, jestli je zařazena do školního
vzdělávacího programu dané školy.

Byl předložen podnět školy zřizovateli v součinnosti s ředitelkou školy: návrh, aby
výcvik probíhal po menších skupinách (např. 30 dětí) a zlepšit tak komfort pro děti a
veřejnost v době konání plaveckého výcviku. Dosavadní stav - při větším množství
dětí jsou šatny přeplněné, 2 děti se dělí o jednu skříňku, paní učitelky prochází šatnou
mužů.
Dobře funguje spolupráce s dopravcem na plavání.
3. Platby družiny: předložen podnět škole, aby firma zajišťující účetnictví školy
kontrolovala platby za družinu a rodiče nemuseli odevzdávat potvrzení o zaplacení
družinářkám, které s tím mají další práci.
4. Působení CK: Bylo by vhodné, aby se učitelé s rodiči s dostatečným předstihem
domlouvali na různých možnostech výletů pro děti v daném školním roce, včetně škol
v přírodě a respektovali potřeby/možnosti či vůli rodičů
5. Dotazníkové šetření v bilingvě: v návaznosti na závěry předchozích jednání rodičů
s vedením školy v minulém školním roce, na závěry předchozích jednání školské rady
z 7.6.2016 a 4.10.2016 a nález ČŠI bude uskutečněno dotazníkového šetření mezi
rodiči ke zjištění stavu v dané třídě po přijetí nápravných opatření. Průběh a důvod
šetření vysvětlí ve třídě na třídních schůzkách 8.11.2016 za školskou radu pí
Kučerková. Z důvodu zajištění plné anonymity respondentů a omezení rizika
zpochybnění výsledků (více odpovědí od jednoho respondenta) byla dohodnuta
papírová forma sběru dat. Pedagogové ve ŠR vyjádřili, že dotazník se jeví příliš dlouhý
a otázky vhodné spíše pro odborné šetření přímo ve třídě. Nezkoumá změny - posun
oproti dřívějšímu stavu. Vyjádřeny obavy ohledně anonymity.
6. Požadavek na asistenta pedagoga ve 3.D: vzhledem ke specifickým potřebám
několika žáků ve třídě a ve spolupráci třídní učitelky s některými rodiči jsou zjišťovány
podmínky a možnost zažádání o asistenta pedagoga. Zástupkyně školy doplnila, že
v současné době třídní učitelé zpracovávají plány pedagogické podpory, na škole
nově působí školní psycholožka paní Hrudková. Učitelé mají 3 měsíce na vyhodnocení
plánu, poté následuje vyšetření daného dítěte v ped-psych. poradně, poté následuje
vyhodnocení potřeb a nárok na asistenta.
7. Různé:





Dodávka Ovoce do škol bude probíhat ve středu.
Byla upřesněna informace ohledně žádosti o obnovu certifikace. Škola
požádala o informace k obnově certifikace společnost EDUin, o. p. s. Tento
bod se proto přesouvá na následující jednání ŠR.
V návaznosti na vyjádření školy k výsledku šetření ČŠI ve třídě 2.E z června
2016 je třídní učitelka seznámena s podmínkami přijímacího řízení na

pedagogickou fakultu UK ke kvalifikačnímu studiu Učitelství pro 1. stupeň
ZŠ.
Příští zasedání školské rady se uskuteční 5.1. 2017 od 16:30.

