ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY – 1. ZŠ, Západní 18
Datum: 22. 10. 2018, 15:00
Přítomni:

Matějovic, Ražná, Kryč, Formánková, Švehlová, Bártová
Dolenský

Program:
1) schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018
2) projednání podnětů rodičů žáků 2. stupně
3) časový harmonogram schůzek školské rady
4) diskuse (různé)

Ad 1)
Schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/2018
Členové školské rady diskutovali o drobných formálních nedostatcích (překlepy apod.) Ve výroční
zprávě je uvedeno, že škola nemá zahraniční partnerskou školu. Paní Švehlová nabídla řediteli školy
v případě zájmu zprostředkovat kontakt se základní školou v Německu.

Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 byla jednomyslně schválena všemi přítomnými členy školské
rady.

Ad 2)
Projednávání podnětů rodičů žáků 2. stupně
Během září a října byly na emailovou adresu předsedkyně školské rady doručeny podněty, které se
týkají vzdělávání žáků na 2. stupni. Podněty v anonymizované podobě tvoří přílohu tohoto zápisu.







vzdělávání na 1. stupni učí žáky „začít spolu“ - na 2. stupeň jsou žáci rozděleni
zařazení do jazykové třídy je podmíněno zvládnutím rozřazovacího testu, nikoliv pouze zájmem
žáka; bonifikace za prospěch v 5. ročníku
zařazení do třídy s iPady je podmíněno koupí tabletu
iPady nejsou ve výuce používány
sportovní třídy mají rozšířenou výuku v odpoledním vyučování – aktivní sportovci nejsou
uvolňovány na tréninky
sportovní třídy nemají v 7. a 8. ročníku předmět Informatika

Členové školské rady o podnětech diskutovali.
-

Podněty předány řediteli školy, domluva o tom, že vedení školy na podněty písemně zareaguje;

-

Ředitel školy se zavázal, že se k podnětům do jednoho měsíce vyjádří.
Doporučení ředitele školy rodičům: obrátit se nejprve na vedení školy.

Ad 3)
Časový harmonogram schůzek školské rady
-

Další schůzka školské rady na základě toho, kdy se vedení školy vyjádří k podnětům; návrh –
v průběhu měsíce listopadu. Ředitel školy návrh přijal.

Ad 4)
Diskuse
- Pan Matějovic – oprava špatné emailové adresy
-

Paní Bártová: pokud se objeví závažný problém fyzického charakteru, šikana a podobně (na
půdě školy), neobracet se na OSPOD, ale na policii ČR, kde může být OSPOD přítomen při
výsleších. Resp. dobré je OSPOD informovat, ale brát OSPOD jako konzultačního partnera.
Nejlépe sloučit informaci OSPOD a policii ČR.
- Školská rada dá vedení školy doporučení k tomu jak informovat rodiče dětí (například
na aktivech).
- Paní Ražná: pedagogové správný postup znají, jak třídní učitelé, tak preventisté na
škole, postupují podle něj.
- Pan Dolenský: potvrzení vyjádření paní Ražné.

-

Paní Formánková: diskuze o velikosti (kapacitě) školy - možnostech snížení kapacity.
– odborné vysvětlení ze strany ředitele školy; kapacita není v kompetenci vedení školy,
které ji pouze navrhuje. Ze strany vedení školy byl zřizovateli dán podnět ke snížení
kapacity.

-

Paní Bártová: diskuze o inkluzi: Jsou na škole znevýhodněné děti - děti s osobním asistentem?
- Ředitel školy: Asistent pedagoga ano, osobní ne. V současné situaci nejsou potřeba.
- Informace plynoucí z diskuze: individuální vzdělávání hradí rodiče, i když si to
nevyberou; individuální vzdělávání je možné rodičům doporučit; dnes není
nevzdělavatelné dítě.

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin.
Zapsala: Veronika Formánková

