Zápis č.1 z jednání Rady školy ze dne 6.listopadu 2015
Přítomni: (dle abecedy)
Břinčilová Marcela (kurie školy)
Doležal Tomáš (kurie zřizovatele)
Ševčíková Radka (kurie rodičů)
Šichová Jiřina (kurie školy)
Vacek Tomáš (kurie rodičů)
Valach Jiří (kurie zřizovatele)
Hosté: Kovařík Jiří (ředitel školy)
Program:
1/ Seznámení jednotlivých členů rady a jejich krátké představení se
2/ Seznámení se s působností rady školy/§ 168 školského zákona/
3/ Volba předsedy a tajemníka RŠ
4/ Schválení výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2014/15
5/ Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2016
6/ Různé
ad1),2) Ředitel školy Jiří Kovařík jako iniciátor prvního jednání nové RŠ přivítal členy a vyzval
je ke krátkému představení se, dále připomenul působnost RŠ dle §168 školského zákona a
její poslání – vyjadřuje se k návrhům ŠVP, schvaluje výroční zprávu, schvaluje školní řád,
schvaluje pravidla pro hodnocení, podílí se na zapracování koncepčních záměrů rozvoje
školy, projednává návrh rozpočtu, projednává zprávu ČŠI, podává podněty a oznámení
řediteli školy, zřizovateli.
ad3) Ředitel Jiří Kovařík informoval o dobré zkušenosti s tím, aby tajemník RŠ byl z kurie
školy a předseda rady z řady rodičů. Rada proto zvolila navržené kandidáty:
- předseda Tomáš Vacek (kurie rodičů)
- tajemník Jiřina Šichová (kurie školy)
ad4) Členové rady měli možnost se předem seznámit s výroční zprávou školy. Paní Ševčíková
se obrátila na ředitele školy s připomínkou, že ze zprávy nevyplývá, kolik dětí opouští ZŠ a
odchází na jinou školu. Pan ředitel odpověděl, že struktura výroční zprávy je pevně daná a
tento údaj se nepožaduje, některé děti v průběhu roku odcházejí, jiné zase přicházejí, vedení
školy se většinou nedozví pravý důvod odchodu. Debata o odchodech dětí ze školy a o
dalších problémech byla přesunuta do bodu 6).
Rada školy schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/15.
ad5) Ředitel Jiří Kovařík předložil návrh rozpočtu školy na rok 2016, vysvětlil, proč požaduje o
100 tisíc Kč méně oproti loňskému roku – v loňském roce ušetřil především za energie.
Případný schodek zainvestuje z RF. Ve škole Nad Parkem hodlá zainvestovat novou PC
pracovnu, ve škole Hauptova pak pokračovat v obnově tříd a chodeb a osazování tříd
interaktivními tabulemi tak, jak to požadují učitelé. Pan Doležal požádal, zdali by mohl být
doplněn údaj o výsledku vedlejší hospodářské činnosti. Návrh rozpočtu školy na rok 2016
bude 30.11. projednávat Finanční výbor MČ Praha- Zbraslav za přítomnosti p.ředitele
Kovaříka.

Rada školy projednala návrh rozpočtu školy na rok 2016.
ad6) Ředitel školy seznámil přítomné s kolizí požadavku na ZŠ se strany státu (vize inkluze) a
požadavky některých rodičů (vytváření tříd pro žáky nadané nebo pro žáky se speciálními
potřebami). Objasnil, že by rád pokračoval v koncepci, kterou si škola vytyčila v ŠVP, tedy
školy pro všechny děti. Objasnil, že v ŠVP je zapracována práce jak s nadanými žáky, tak
s žáky se specifickými potřebami. Paní Ševčíková reagovala, že někteří rodiče nejsou
spokojeni s komunikací mezi školou (resp. mezi některými učiteli) a rodiči a s některými
dalšími jevy ve škole. Pan Valach podotkl, že by bylo pro další práci rady vhodné, aby měla
k dispozici konkrétně pojmenované problémy, a požádal paní Ševčíkovou o dodání podnětů
od rodičů.
Pan Valach informoval, že se seznámil s webovými stránkami školy, nabídl škole spolupráci
na jejich dalším doplňování a vylepšování.
Rada školy vyjádřila zájem aktivně spolupracovat na řešení aktuálních problémů a je
otevřená podnětům od rodičů, žáků i učitelů. Podněty je možné zasílat na e-mailovou adresu
kteréhokoliv člena RŠ, ty budou uvedené na webových stránkách školy.
Na závěr se rada dohodla na frekvenci minimálně 4 schůzek během školního roku a stanovila
termín příštího jednání na 14. 1. 2016.
V Praze 7.11.2015
Zapsala J.Šichová
Vzali na vědomí:

Úkoly z tohoto zápisu:
ad6) p.Ševčíková – podněty od rodičů, kteří byli nespokojeni, s čím jsou na nové škole
spokojeni
ad5) J.Kovařík - dodat výsledek vedlejší hospodářské činnosti
ad6) J.Kovařík - informace o práci ŽP a zpráva ČŠI na web školy
ad6) J.Kovařík - e-mail.kontakty členů RŠ na web školy

