Zápis z jednání Školské rady 10. října 2016
Místo konání:
Základní škola Bítovská
ředitelna
16 hodin
Pozvánky rozeslány:
23. září 2016
Přítomni:
Jana Lahnerová – zástupce rodičů
Ing. Lukáš Zach, PhD. – zástupce rodičů
Mgr. Tereza Jersáková – pedagogický pracovník školy
RNDr. Monika Matějková – pedagogický pracovník školy
Bc. Lucie Michková – zastupitel MČ Praha 4
Ing. Daniel Kunc – zastupitel MČ Praha 4
Hosté:
PaedDr. Michal Novák – ředitel školy

Ředitel školy všechny přítomné přivítal. Program jednání navrhl ředitel školy na
žádost předsedy školské rady pana Zacha. Pan Zach pověřil Terezu Jersákovou, aby
provedla zápis školské rady.
Program jednání školské rady:
1. Jak probíhalo zahájení školního roku
•
•
•
•
•

Školní rok začal 1. září 2016.
Ve dvou prvních třídách nastoupilo 28 a 30 žáků / 2 zahraničí /.
Počty žáků na škole – 512, z toho 317 na I. stupni, 195 na II. stupni.
Odchod žáků ze školy z důvodu přijetí na víceletá gymnázia, žáci z 9. ročníků
se dostali na vybrané školy všichni.
Výsledek – počty žáků se od loňského roku +- nezměnily.

2. Změny termínů zápisů do prvních tříd z ledna na 4. a 5. dubna 2017
•

Pan Zach chtěl znát důvody přesunu termínu, odpověď ředitele školy: podle
úředníků z MŠMT, děti během 3 měsíců více dozrají a nebude nutné dávat
tolik odkladů školní docházky, podle jeho názoru PPP nebudou stíhat splnit
lhůtu dodání zpráv k odkladu.

3. Popis události, jak probíhaly oslavy 50. výročí školy
4. Informace ke školnímu vzdělávacímu programu

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Všichni účastníci školské rady obdrželi úpravy charakteristiky ŠVP – viz příloha
1.
Došlo na vysvětlení změn v počtu hodin, povinných a disponibilních, počty
hodin zůstávají stále stejné, šlo pouze o jejich přesun.
Změny terminologie v předmětu – chemie – pravidla se zacházením s
nebezpečnými látkami.
Změny charakteristiky ŠVP, cíle nezměněné, pouze některé kapitoly. Kapitola
2.2.1.3. str. 9 přílohy 1, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, novela Školského zákona 27/2016 sb. platná k 1. 9. 2016. Ve škole
je cca 40 dětí s PLPP. Dva žáci 2. ročníků mají společného asistenta pedagoga,
dle zprávy z PPP.
Ředitel všem poskytl formulář PLPP k nahlédnutí, viz příloha 2.
Lucii Michkovou zajímalo, kdo PLPP vyplňuje. Ze strany ředitele bylo
upřesněno, vyplňuje psychologická poradna.
Škola řeší i problematiku cizinců na škole. Nabízí jim kurzy českého jazyka,
pořádá na škole kurz pro dospělé. Tato problematika je dlouhodobá, cizí děti
mívají problém porozumět výuce.
Lucie Michková vyjádřila názor na nastavení určitých pravidel pro studium v
českých školách, například prokázání znalosti českého jazyka.
Pana Kunce zajímalo, zda budou děti se speciálními vzdělávacími potřebami
přibývat. Ředitel odpověděl, nedá se odhadnout, dostal z radnice informaci o
počtu spádových dětí, které by měly přijít k zápisu do první třídy pro školní rok
2017/2018, jejich počet je 43, zda se jedná o některé děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, zpráva neuvádí.
Proběhla diskuze nad „inkluzí“. Pan Kunc chtěl vědět, proč je na některých
školách takových dětí více a někde méně. Byl ředitelem informován, že on ty
důvody nezná. Zřejmě je tedy v těchto oblastech takových spádových dětí
více. Určitě nejde o to, že by takovýmto dětem nebyla naše škola nakloněna.

4. Výroční zpráva
•
•

•

Výroční zpráva, byla zaslána s pozvánkou na školskou radu dne 23. září 2016.
Pan ředitel nás informoval, že změnou ve výroční zprávě oproti zaslané je,
doplnění nové školské rady, jejích členů. K doplnění došlo na str. 2 v úvodu a
na str. 6.
O proti loňské výroční zprávě došlo k rozšíření informací o prevenci. Pan Kunc
vytkl řediteli, že se na tvorbě výroční zprávy podílelo málo lidí. Dle ředitele
školy jde o spolupráci více lidí. Za výroční zprávu zodpovídá ředitel školy.

5. Dopis
•
•

Celá školská rada byla informována panem Ing. Zachem o obdržení dopisu na
hodnocení ředitele školy. Diskuze probíhala bez přítomnosti ředitele školy.
Dopis byl odeslán Mgr. Bc. Janou Ságlovou z odboru školství a kultury. Pan
Zach nám vysvětlil, co je nutné ohodnotit, šlo o nadstandartní aktivity a
výraznou prezentaci školy, význam výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity,
klima ve škole. Proběhla diskuze a zdůvodnění hodnocení. Všichni členové

školské rady provedli hodnocení, které svým podpisem v dopise stvrdili.
V 17 hod odchod RNDr. Moniky Matějkové z důvodu konání třídních schůzek.
•

•

•
•
•

•
•

Po příchodu ředitele školy byla opět diskuze nad výroční zprávou. Lucie
Michková a pan Zach chtěli, aby ve výroční zprávě bylo více informací o
úspěších školy, podrobnější informace ke kroužkům a jiným aktivitám na
škole.
Pan Kunc přednesl poznámku k výroční zprávě. Výroční zprávu zpracovává pan
ředitel sám, i když přislíbil při minulém schvalování, bývalá školská rada, že se
na ní bude podílet více lidí. Ředitel školy odpověděl, že se na ni podílí s
ekonomkou, preventistkou a dalšími pedagogickými pracovníky. Pan Kunc jeho
vysvětlení neakceptoval. Má pocit, že loňské požadavky minulé školské rady
nebyly naplněny.
Panu Kuncovi dále chyběla lépe rozpracovaná činnost školní družiny a
rozepsání dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Proběhla diskuze k webovým stránkám školy.
Při poznámkách k výroční zprávě jsme se domluvili a všichni odsouhlasili, že
po jejím přepracování ji ředitel školy pošle ke schválení školské radě. Zprávu
zašle emailem do středy 13. 10. 2016 a všichni členové školské rady mu ji do
čtvrtka 14. 10. 2016 připomínkují, odsouhlasí/neodsouhlasí.
Ředitelem školy bylo vysvětleno, že výroční zpráva má danou osnovu, podle
které se musí držet, viz příloha 3. Všichni zúčastnění se s ní mohli seznámit.
Pan Zach chtěl ve výroční zprávě zviditelnit, v čem se škole daří. Pan Kunc by
byl rád, kdyby dostali ve výroční zprávě prostor i ostatní učitelé.

V 17,30 hod odchod Bc. Lucie Michkové.
6. Jiné
•

•
•

Ředitel školy ještě informoval školskou radu, že se pracuje na aktualizaci
veškeré dokumentace školy, ať se jedná o školní, organizační, provozní řád,
bezpečnost a jiné dle vyhlášek. Termín vyhotovení si stanovil na 1. února
2017, s účinností k tomuto datu. Ředitel bude školskou radu informovat.
Školní a klasifikační řád bude odsouhlasovat školská rada na další schůzce,
která byla předběžně domluvena na prosinec tohoto roku.
Všichni zúčastnění souhlasí. Po schválení změn školskou radou budou o všech
změnách informováni rodiče žáků školy.
Pan Kunc vznesl dotaz, co dělá škola pro bezpečnost žáků. Ředitel popsal
opatření v družině, kde je stálá služba. Informoval nás o další investici do
elektronických zámků, které se plánují na škole zavést.

V 18 hod se vrací Monika Matějková.
•

Pan Zach chtěl znát důvod, proč je v ulici Bítovská, kde sídlí škola, pouze
jeden přechod pro chodce. Ředitel školy řekl, že mu byla realizace dalších
přechodů několikrát přislíbena, ale zatím se tak nestalo. Pan Kunc řekl, že zjistí
na odboru dopravy, jaké jsou možnosti. Dále pan Zach uvedl, že v ulici

•

Bítovská nejsou žádné zpomalovací prahy ani omezení rychlosti jízdy. Podle
pana Kunce vzniklé situaci pomohou i rezidenční zóny, které by měly být
vybudovány.
Poslední dotaz pana Zacha se týkal školní jídelny, zda jsou děti s vařením
spokojeny. Odpovědí ředitele školy mu bylo, že má škola výběr z různých jídel,
a že záleží na dětech, co jí, co si vyberou.

Jednání ukončeno v 18,30 hod.
Zapsala Mgr. Tereza Jersáková

