Zápis z jednání školské rady ze dne 15. května 2018
Přítomni:

(dle abecedy)
Břinčilová Marcela (kurie školy)
Kůstková Tereza (kurie rodičů)
Ševčíková Radka (kurie rodičů)
Valach Jiří (kurie zřizovatele)
Omluveni:
Šichová Jiřina (kurie školy)
Nepřítomni: Doležal Tomáš (kurie zřizovatele)
Hosté:
Kovařík Jiří (ředitel školy)
Vejvodová Zuzana (starostka MČ Zbraslav)
Program:
1) Volby do školské rady v září 2018
2) Školní jídelna
3) Různé
ad 1)
Tříleté funkční období školské rady v tomto složení končí, v září 2018 proběhnou nové volby
do ŠR. Ředitel školy Jiří Kovařík seznámil přítomné s volebním řádem školské rady a
průběhem voleb: Přislíbil, že v červnu 2018 budou rodiče žáků ZŠ V. Vančury
prostřednictvím žákovských knížek informováni o nadcházejících volbách a možnosti
kandidovat; rodiče budoucích prvňáčků stejnou informaci obdrží na informační schůzce
v červnu; volby budou vyhlášeny na webu školy nejpozději 30 dní před jejich konáním;
kandidující rodiče dostanou možnost vyjádřit se krátce k tomu, proč chtějí do školské rady
kandidovat.
ad 2)
Školská rada se zabývala stížností p. Kolkové týkající se nevyhovující kvality jídla a velikosti
porcí ve školní jídelně a dalšími stížnostmi na atmosféru v jídelně, chování kuchařek, kvalitu
jídla a prostředí jídelny. Starostka Zuzana Vejvodová informovala přítomné, že ředitelka
školní jídelny Renata Selláková byla potvrzena ve funkci na další období; mj. po dohodě se
zřizovatelem předloží koncepci dalšího fungování školní jídelny, kde se k výše uvedeným
bodům vyjádří. Školská rada podporuje myšlenku vzniku stravovací komise z řad rodičů,
která by formou pravidelných kontrol situaci ve školní jídelně prověřovala.
ad 3)
• Starostka Zuzana Vejvodová přislíbila zaslat školské radě na vědomí informaci o
hospodaření školy za rok 2018 a kontrolní zprávu.
• Tereza Kůstková informovala i aktuální situaci ohledně SRPŠ, které zatím nevzniklo;
prozatím se nenašel hlavní iniciátor, který by sdružení založil a uvedl do chodu. ŠR
případnou další iniciativu týkající se vzniku SRPŠ podporuje.
• Ředitel školy Jiří Kovařík informoval o pobytu studentů z Indonésie a zmínil veskrze
pozitivní ohlasy, které návštěva studentů z partnerské školy měla.
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Ředitel školy Jiří Kovařík informoval na dotaz Jiřího Valacha o připravenosti školy
v souvislosti s platností nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): škola si nechala
vypracovat analýzu a postupuje dle doporučení.
Radka Ševčíková se dotázala na používání tabletů na 1. stupni; poukázala na chybějící
interaktivní tabuli ve třídě 5. D. Dle ředitele J. Kovaříka záleží na učitelích, zda tablety
chtějí nebo nechtějí ve výuce používat; využití není zmapováno; z důvodů slabého
pokrytí wi-fi v budově školy tablety fungují on-line pouze v některých třídách.
Radka Ševčíková se dotázala, jak škola pracuje s nadanými žáky. Dle zástupkyně
ředitele Marcely Břinčilové záleží na třídních učitelích, aby rozpoznali, zda se jedná o
nadané nebo „jen“ chytré dítě; dle jejích informací se t. č. na ZŠ V. Vančury nadané
děti ve smyslu toho, že by mohly přeskočit ročník, nevyskytují.
Starostka MČ Zbraslav Zuzana Vejvodová informovala o zahájení výstavby skate parku
v areálu horní školy; dokončen by měl být v příštím roce; v další fázi by mělo dojít
k rekonstrukci celého hřiště, stále však není vyřešeno, kdo by byl provozovatelem
hřiště – ZŠ V. Vančury to dle slov ředitele Jiřího Kovaříka být nechce.
Ředitel školy Jiří Kovařík informoval o běžících projektech, do kterých je škola
zapojena; projekty úspěšně běží, připravuje se mj. vybudování jazykové učebny.
Starostka MČ Zbraslav Zuzana Vejvodová informovala o stavu vyhořelých šaten
v dolní budově – MČ chce tuto část školní budovy řešit v kontextu dalších možností
rozvoje školy do budoucna.

Paní Kůstková poděkovala řediteli školy a starostce za účast a všem přítomným členům za
spolupráci. Školská rada se v tomto složení a volebním období sešla naposledy.

V Praze 28. 5. 2018
Zapsala: T. Kůstková
Odsouhlasily: M. Břinčilová, R. Ševčíková

