Zápis č.3 z jednání Rady školy ze dne 12.října 2016
Přítomni: (dle abecedy)
Břinčilová Marcela (kurie školy)
Doležal Tomáš (kurie zřizovatele)
Ševčíková Radka (kurie rodičů)
Šichová Jiřina (kurie školy)
Valach Jiří (kurie zřizovatele)
Omluveni: Vacek Tomáš (kurie rodičů)
Hosté: Kovařík Jiří (ředitel školy)
Program:
1/ Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016
2/ Schválení návrhu rozpočtu školy na rok 2017
3/ Projednání úpravy ŠVP
Členové Rady se předem seznámili se všemi dokumenty.
Jednání zahájila J.Šichová.
ad1)
Pan Doležal se ptal, zda-li se mění struktura žáků a kantorů. Pan Valach se dotázal na věkový
průměr učitelů (50 let), dotaz mu zodpověděla p. Břinčilová, která konstatovala, že mladí lidé
sice PF vystudují, ale učit žáky na ZŠ je neláká, zvyšují se požadavky na učitele ze strany
rodičů, problémem je i stále nízký plat učitelů. Navíc je v současné době v Praze nedostatek
učitelů 1.st.
Pan Doležal se dotázal, jak škola nahlíží na další snahu MÚ rozvíjet komunikaci mezi školou a
veřejností, ptal se na moderovanou diskusi, která proběhla v květnu 2016 pod patronací
EDUIN. Paní Břinčilová odpověděla, že tato debata se konala v nevhodnou dobu, kdy se řešil
problém s učitelkou 3.A, a proto se debaty zúčastnili především rodiče této třídy, kteří tam
přišli ventilovat své problémy. Navíc debata na učitele zapůsobila, jako by vše na ZŠ Zbraslav
bylo špatně, kdežto na ZŠ Chlupova, jejíž ředitelka zde byla příkladem dobré komunikace
s rodiči, bylo vše tak, jak má být. Paní Ševčíková argumentovala, že rodičů ze 3.A bylo na veřejné
debatě jen šest. Na debatě vidí i něco pozitivního. Byla pozvána do 4.D na čtenářskou dílnu.

Paní Šichová konstatovala, že v zahraničí se rodiče daleko více zapojují do dění školy, sami
organizují spoustu akcí pro školu, pomáhají škole aukcemi, dobročinnými akcemi, nacvičují a
připravují akademie. Toto organizované sdružení rodičů chybí.
Paní Ševčíková informovala, že má zkušenost z MŠ i jiných ZŠ, kde učitelky na prvních TS
vyzývají rodiče k zapojení do sdružení rodičů, z peněz, které sdružení vybírá, se pak hradí
různé akce, pracovní sešity apod.
Pan Doležal připustil, že iniciativa na založení sdružení rodičů by měla vzejít od rodičů, ale
škola by mohla vytvořit podmínky pro toto sdružení.
Pan ředitel Kovařík souhlasil a dal návrh, že bude iniciovat na listopadových TS založení
sdružení rodičů.

Rada školy konstatovala, že Výroční zpráva byla prodiskutována a odsouhlasena všemi
přítomnými členy.
ad2)
Pan ředitel nad návrhem rozpočtu vysvětlil položku navýšení energie o 35% - nástavba a
přístavba školy Nad Parkem zvětší objem budovy.
Členy Rady zaujalo i množství čistících a hygienických prostředků – ředitel školy vysvětlil, že
se zvýšilo ve škole Nad Parkem množství soc.zařízení, malé děti však neumí příliš šetřit
s hygienickými prostředky.
Rada projednala a schválila návrh rozpočtu školy na rok 2017.
ad3)
Rada projednala úpravu ŠVP – úprava se týkala části Zabezpečení výuky žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Paní Ševčíková se dotazovala na nadané děti, mluvila o rodilých mluvčích. Paní Břinčilová
konstatovala, že rodilé mluvčí má v budově Nad Parkem pouze kroužek AJ. Pan ředitel Kovařík
podotkl, že je paní Ševčíková první rodič, od kterého slyšel požadavek na rodilého mluvčího. Škola
principiálně nemá s touto formou výuky žádný problém, i když současné zkušenosti s rodilými
mluvčími jsou poměrně rozpačité. Ani rozpočet obce a ani rozpočet MHMP /potažmo státu/ navíc
s těmito náklady nepočítá. Řešením by bylo jejich financování například z prostředků SRPŠ za
předpokladu, že u nás vznikne a že se na tom domluví většina rodičů.

Paní Ševčíková požádala, aby ve třídách, kde k tomu nedošlo, dostali rodiče seznam, za co
byly vybírány peníze (jedná se o peníze na pracovní sešity, sešity a pomůcky do VV). Paní
Šichová tlumočila svou zkušenost, že hospodářky mají pro TU rozpis platby a rodiče budou moci na TS
nahlédnout do tohoto přehledu.

V Praze 15.10.2016
Zapsala J.Šichová
Vzali na vědomí:

Úkoly z tohoto zápisu:
ad3) p.Šichová – informovat vedení školy o nutnosti předložit rodičům na TS přehled o
vybírané částce

