Zápis z jednání Rady školy ze dne 24. října 2017
Přítomni: (dle abecedy)
Břinčilová Marcela (kurie školy)
Doležal Tomáš (kurie zřizovatele)
Kůstková Tereza (kurie rodičů)
Ševčíková Radka (kurie rodičů)
Šichová Jiřina (kurie školy)
Valach Jiří (kurie zřizovatele)
Omluveni: 0
Hosté:
Kovařík Jiří (ředitel školy)
Program:
1) Výroční zpráva – projednání a schválení dokumentu
2) Rozpočet školy – diskuse a projednání dokumentu
3) Návrh koncepce školy – diskuse a projednání dokumentu
4) Změny školního vzdělávacího programu - diskuse a projednání oprav ŠVP
5) SRPŠ – aktuální informace
6) Různé

Jednání zahájila paní Kůstková, která doplnila dnešní program jednání o aktuální informace
o SRPŠ (informace podá ředitel školy) a navrhla jej předřadit jako pátý bod před bod Různé.
Jako host byl přizván na dnešní jednání ředitel školy pan J. Kovařík.
ad 1)
Ředitel školy J. Kovařík na dotaz paní Kůstkové ohledně struktury Výroční zprávy odpověděl,
že zpráva má pevně danou strukturu, aktualizují se data, která jsou proměnná k 30.6. Zpráva
se předkládá nejpozději k 15. 10. následujícího škol. roku.
Pan Doležal se dotázal, zda by se dal vygenerovat údaj, kolik žáků se dostalo během pěti let
na gymnázia. Ředitel J. Kovařík odpověděl, že tento údaj lze získat z předešlých výročních
zpráv, nemá však velkou výpovědní hodnotu, neboť je ovlivněn demografickým vývojem
a změněnými parametry přijímání žáků.
Paní Kůstková navrhla, že by ráda viděla u údaje o účasti ve vědomostních soutěžích
i výčet případných úspěchů. Dále se dotazovala na práci Žákovského parlamentu. Navrhla
umístit zápisy z jednání ŽP na web školy.
Výroční zprávu členové RŠ projednali a jednomyslně odsouhlasili.
ad 2)
Ředitel školy J. Kovařík odpověděl na několik dotazů ohledně rozpočtu. Jedním z bodů, které
je z hlediska rozpočtu potřeba dořešit, je kofinancování projektů školy z OP VVV – zda bude
navýšen rozpočet školy o novou, účelově vázanou položku „Kofinancování projektů“, nebo
zda bude taková položka v rozpočtu obce. Rada školy projednala návrh rozpočtu bez
připomínek.

ad 3)
Vysvětlení k návrhu podal ředitel školy, řekl, že koncepci na období 5 let požaduje ČŠI, RŠ se
podílí na jejím zpracování. Vyzdvihl především, že vytváří koncepci pro všechny zbraslavské
děti s důrazem na položení základů sociální inteligence.
Pan Doležal navrhl, že by bylo přínosné tento návrh pověsit na web s upoutávkou, aby se
k němu rodičovská veřejnost do určitého data vyjádřila.
Ředitel souhlasil a požádal rovněž RŠ o návrhy na doplnění koncepčního záměru.
ad 4)
O drobných změnách ve ŠVP informovala paní Šichová. Opravy se týkaly části Charakteristika
školy, kde se změnilo přemístění celého 1. stupně do školy Nad Parkem, dále dle vyhlášky
MŠMT byla upravena časová dotace hodin plavání ve 2. a 3. třídě. Na 2. stupni byly upraveny
osnovy Rodinné výchovy – rozložení učiva v 6. - 9. ročníku.
Členové RŠ vyslechli bez připomínek informace k opravám ŠVP.
ad 5)
Paní Kůstková požádala ředitele školy, zda by připomenul, jaké kroky byly podniknuty ze
strany školy na podporu založení SRPŠ. Ten stručně informoval, že byl vyzván v loňském roce
RŠ, aby na TS vyzvali třídní učitelky a třídní učitelé přítomné rodiče k založení SRPŠ a tuto
skutečnost dali do zápisu z TS. V některých třídách rodiče odmítli tuto organizaci, někde se
usnesli na zástupcích třídy. Žádné další kroky v souvislosti se založením SRPŠ podniknuty
nebyly. Rodiče, kteří se přihlásili jako zástupci tříd, doposud nikdo nekontaktoval. V tuto
chvíli není znám žádný koordinátor založení SRPŠ, který by dál posouval snahu o vznik
sdružení. To tudíž doposud nevzniklo.
Paní Ševčíková požádala o seznam zástupců tříd, kde byli zvoleni.
ad6)
Ředitel školy J. Kovařík informoval o vyhlášení veřejné zakázky na výběr interaktivních tabulí
a PC. Dále informoval, že se škola přihlásila do programu OP VVV, kde se podařilo získat
peníze na vzdělávání pedagog. pracovníků, na financování školního psychologa a speciálního
pedagoga. Škola má rovněž šanci získat finanční prostředky na vybavení jazykové učebny
z Místního akčního plánu.
Paní Kůstková poděkovala řediteli školy za účast a informace a navrhla předběžný termín
dalšího jednání na 12. 12. 2017.

V Praze 31. 10. 2017
Zapsala J. Šichová
Vzali na vědomí:

Úkoly z tohoto zápisu:
ad 3) všichni – návrhy na doplnění koncepčního záměru.
Paní Břinčilová – seznam zvolených zástupců tříd pro paní Ševčíkovou

