Jednání Školské rady při ZŠ Bítovská 1246, Praha 4
Zápis č.6/2012
Jednání proběhlo v ředitelně ZŠ 2.5.2012 od 15:00 hod.
Přítomni:

RNDr. Monika Matějková
Tomáš Rampich
Ing. Alena Nohejlová
Ivana Staňková
Mgr. Dana Hapková
Mgr. Stanislav Lička
PaedDr. Michal Novák

1) Ředitel školy informoval členy školské rady o přípravách nového školního roku 2012/2013.
2) K zápisu se dostavilo celkem 112 dětí. Do tří prvních tříd nastoupí 78 žáků. Dalších 13 rodičů požádalo
o odklad povinné školní docházky.
3) Ředitel školy informoval o současné finanční situaci školství a jejích dopadech na provoz škol. V rámci
úspor MŠMT se vrací zpětně část finančních prostředků na mzdy (2,15%). Z tohoto důvodu je nutno
přijmout organizační změny v organizaci vzdělávání. V prvních a druhých ročnících, kde se počty žáků
ve třídách pohybují okolo počtu 20 žáků, je nutno provést tzv.“slučování“. Tři třídy v těchto ročnících
budou rozdělení třídy C sloučeny do dvou tříd k 1.9.2012.
4) ŠR byla seznámena ředitelem školy s úpravami školního vzdělávacího programu. Z finančních a
personálních důvodů musí dojít k určitému snížení počtu vyučovacích hodin zejména na 2.stupni. Tyto
úpravy se týkají výuky informatiky a francouzského jazyka.
5) Ředitel školy dále informoval ŠR o výši finančních prostředků na neinvestiční náklady (nákup učebnic
a učebních pomůcek, zákonného pojištění zaměstnanců, školení pedagogických pracovníků, plavání a
objasnil důvody, které vedly k tomuto, že bylo zatím v tomto roce pozastaveno další vzdělávání učitelů.
Od 1.9.2012 se budou rodiče žáků 2. ročníků podílet částečně na úhradě nákladů za plavání.
6) Vzhledem k velkému počtu žáků 1. – 3.tříd bude ve školní družině snížená možnost přijetí žáků vyšších
ročníku (4. až 5.ročník). Státem určená kapacita ŠD je celkem 240 dětí. Z tohoto důvodu nebude ŠD
poskytnuta žákům 5.ročníku a u žáků 4.ročníku bude proveden výběr, podle počtu volných míst po
naplnění ŠD žáky 1. – 3.ročníku.
7) Ředitel dále informoval o připravovaných akcí – opravách v době letních prázdnin. Bude provedena
rekonstrukce hřiště mezi pavilony. Bude provedena výměna herních prvků na hřišti ŠD u pavilonu C a
bude nově zřízeno druhé hřiště ŠD za červeným pavilonem.
K bodům programu se postupně vyjadřovali všichni členové ŠR. Zejména otázka financování a nutných opatření
v organizaci vzdělávání byla podrobně projednána. Všichni členové školské rady k opatřením vyjádřili kladné
stanovisko.
Příští jednání školské rady je svoláno předběžně na říjen 2012.
Dne 2.5.2012 zapsala Mgr. Dana Hapková
Za správnost předsedkyně ŠR Mgr. Dana Hapková

