Zápis z jednání Rady školy ze dne 3. března 2017

Přítomni: (dle abecedy)
Břinčilová Marcela (kurie školy)
Doležal Tomáš (kurie zřizovatele)
Ševčíková Radka (kurie rodičů)
Vacek Tomáš (kurie rodičů)
Valach Jiří (kurie zřizovatele)
Omluveni:

Šichová Jiřina (kurie školy)

Hosté: Kovařík Jiří (ředitel školy)
Wildová Zuzana (radní MČ)
Vejvodová Zuzana (starostka MČ)
Program:
1/ Informace po dokončení dostavby školy
2/ Informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání
3/ Investiční záměry městské části na rok 2017
4/ Stížnost ohledně informovanosti rodičů o stěhování tříd po rekonstrukci

Jednání zahájil T. Vacek, přivítal členy ŠR i přizvané hosty. Na úvod vyjádřil poděkování starostce MČ Praha-Zbraslav,
paní Z. Vejvodové, za dostavbu školy v rekordním čase, i za bezproblémový průběh této dostavby. Dále poděkoval
řediteli ZŠ Vladislava Vančury za organizaci Plesu školy.

ad1)
Paní starostka informovala o průběhu dostavby školy. K dokončení 1. etapy došlo 19. 9. 2016, k dokončení etapy 2.
pak 20. 12. 2016. Slavnostní otevření proběhlo 31. 1. 2017. Kapacita budovy Nad Parkem byla navýšena z 360 žáků
na 720 žáků. Bylo vybudováno 12 nových učeben, 3 učebny školní družiny, hygienická zařízení, šatny se skříňkami,
multimediální tělocvična, počítačová učebna. Nová školní jídelna má 240 míst oproti původním 80. Celkové náklady
činily 81.258.871 Kč, z prostředků MČ se jednalo o částku 8.486.931 Kč, zbytek byl hrazen z dotací hl. m. Prahy a
MŠMT.
ad2)
Paní Wildová krátce informovala o místním akčním plánu rozvoje vzdělávání, principech tohoto projektu a jeho
průběhu. Požádala ŠR o vytipování zástupce rodičů, který by byl ochoten se do procesu zapojit. Paní Ševčíková
navrhuje paní Terezu Kůstkovou. Paní Wildová se s paní Kůstkovou spojí.

ad3)
Paní starostka informovala o investičních záměrech MČ na rok 2017. Po rozšíření kapacity budovy Nad Parkem by
dále mělo dojít k odstranění vlhkosti suterénu budov školy Hauptova a U Lékárny, dovybavení školy interaktivními
tabulemi a ICT technologiemi, modernizaci školního hřiště budovy Nad Parkem, snížení energetických ztrát dolní i
horní budovy školy, řešení šaten budovy Hauptova, včetně odstranění následků požáru, řešení stání a přístřešku pro
kola u budovy Nad Parkem. Projekty byly odeslány také jako investiční záměry do MAP Prahy 16. Škola se souhlasem
zřizovatele dále do MAP odeslala záměry týkající se modernizace ZŠ Vl. Vančury, konkrétně projekt učebny hudební
výchovy a výtvarné výchovy, PC učebny, jazykové učebny a výuky českého jazyka pro děti cizinců.
ad4)
Přesto, že stížnost, jíž se ŠR zabývala, byla adresována MČ a nikoliv ŠR, bylo vyhověno žádosti paní Wildové, aby
došlo k jejímu projednání na této platformě. Stížnost se týká především informovanosti rodičů o stěhování tříd po
rekonstrukci budovy Nad Parkem. Při projednávání této stížnosti vyšlo najevo, že ze strany školy došlo ve věci
zaplnění nových prostor k uveřejnění nepřesných informací, na základě kterých byla zformulována část
diskutovaného dopisu. Paní Ševčíková potvrdila, že rodiče nebyli ohledně stěhování dostatečně informovaní. Pan
ředitel vysvětlil, že k vyjasnění stěhování tříd 4.C a 4.D, o kterých se v dopise hovoří především, má dojít na již
smluvené schůzce 9.3.2017 pana ředitele s rodiči žáků zmiňovaných tříd. "T. Vacek dodává, že ŠR do této chvíle nikdy
neobdržela žádnou oficiální písemnou stížnost rodičů, kterou by se musela zabývat."
Při projednávání výše uvedené věci vyšlo také najevo, že zřizovatel nemá ke dni jednání ŠR jasno, jaký plán pana
ředitele na využití nových prostor je aktuální. Zástupce zřizovatele tedy požádali pana ředitele o aktuální plán využití
nově vybudovaných prostor.

ŠR doporučila zřizovateli a vedení školy, aby společným úsilím zorganizovali druhou veřejnou diskusi k fungování
školy s cílem získat podněty a zkušenosti při řešení obdobných situací na srovnatelných základních školách.
ŠR v této souvislosti opětovně konstatovala, že by uvítala, aby případné stížnosti nebo podněty k činnosti školy
vycházely od organizované skupiny rodičů, nikoliv od jednotlivců .

V Praze 3. 3 .2017

Zapsal T. Vacek

Vzali na vědomí:

