ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 5. 1. 2017
Přítomni:
 Za školu: Ch. Kučerková, M. Čečák
 Za zřizovatele: T. Vostřel, J. Lepš
 Za rodiče: A. Prokop, V. Nürnbergerová
Zahájení
Jednání začalo volbou zapisovatele M. Čečáka (5 hlasů pro, 1 se zdržel).
Do školské rady byl usnesením MČ Praha 11 za zřizovatele nově zvolen Mgr. Jakub
Lepš M.A., který nahradil Ing. Ladislava Kose. Tato změna je s účinností k 1. 1. 2017.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Námitky k minulému zápisu
Spolek rodičů Milíčov
Informace z MČ Praha 11
Rodiče vítáni
Rozbalení dotazníků od rodičů 2.E
Zpráva ČŠI
Různé

Jednání:
1. Námitky k minulému zápisu
na základě projednání připomínek zástupců školy bude v bodě 5 a 7 doplněn
zápis z 3.11."

Hlasování o doplnění bodu 5: 6 hlasů pro; 0 proti; 0 zdrželi se

2. Spolek rodičů Milíčov
Jako hosté byli na jednání pozváni zástupci za Spolek rodičů Milíčov (dále jen Spolek):
pan Bezpalec (předseda Spolku), paní Buchtová a paní Daenhardtová (obě
místopředsedkyně)
Zástupci informovali o nově založeném Spolku s právní subjektivitou se sídlem na
adrese školy a vysvětlili svůj postup vůči Úřadu MČ P11. Spolek byl založen 2. 11. 2016,
členská schůze se uskutečnila dne 6. 12. 2016. Stav členů k 5. 1. 2017 je 101 členů, což
odpovídá přibližně 15% žáků. Webové stránky spolku: http://www.rodice-milicov.cz/.
Vzniká plán podpory školy ze strany rodičů. Spolek má fungovat na principu
nezávislosti a dobrovolnosti.
Priority spolku na letošní rok: Rozšíření spolku při další TS (10. 1. 2017), Sběr
papíru, Velká zahradní slavnost.

3. Informace z MČ Praha 11
Z rady MČ Praha 11: koncem ledna bude vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele
školy ZŠ s RvJ K Milíčovu. Členové ŠR požádali zřizovatele, až bude výběrové řízení
vypsané, aby informoval o této skutečnosti ŠR.

4. Rodiče vítáni
Dne 22. listopadu 2016 EDUin informoval – „Počet kritérií, který je třeba k získání značky
Rodiče vítáni, Vaše škola naplňuje."
Dne 23. listopadu 2016 – zaslána faktura za administraci certifikace. Po zaplacení faktury
Vám bude zaslán balíček s materiály.
Po telefonickém dotazu, proč materiály ještě nepřišely – odpověď ze strany EDUinu: byl
dodatečně shledán nedostatek ze strany školy.
Na jednání byli s těmito okolnostmi seznámeni členové ŠR i zástupci ze strany Spolku.
Přítomní členové ŠR se hlasováním usnesli na následujícím stanovisku: Se záměrem přihlásit
se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy.
Rodiče byli seznámeni s údaji uvedenými v certifikačním formuláři, s údaji souhlasí a jsou
ochotni to potvrdit.
(Hlasování 6 pro; 0 proti; 0 zdrželi se)
Jednání ŠR se účastnili zástupci Spolku rodičů Milíčov, kteří s výše uvedeným stanoviskem
souhlasí.

5. Rozbalení dotazníků od rodičů 2. E
Paní Nürnbergerová se na vlastní žádost neúčastnila této části jednání.Bylo odevzdáno 13
dotazníků, jeden přišel poštou – neplatný dle kritérií k odevzdání (skartován).
ŠR na základě prostudování došlých dotazníků z průzkumu ze dne 15. 12. 2016 deklaruje
značnou rozdílnost názorů na situaci ve třídě 2. E.
(Hlasování 5 pro; 0 proti; 0 zdrželi se)
Další projednávání a řešení situace bude pokračovat na třídní schůzce 2. E dne
10. 1. 2017 za přítomnosti zřizovatele, ředitelky školy, předsedy ŠR.

6. Zpráva ČŠI
ŠR se seznámila s výsledkem šetření ČŠI ve 2.E a ztotožňuje se s jejími zjištěními a
doporučeními.
(Hlasování 6 pro; 0 proti; 0 zdrželi se)

7. Různé
Otázka uveřejňování programu ŠR předem na web školy a další úvahy o případném doplnění
jednacího řádu – nebylo projednáváno (z časových důvodů).

Příští zasedání školské rady se uskuteční 2. 3. 2017 od 16:30.

