4. setkání zástupů tříd z řad rodičů s ředitelkou ZŠ
Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2
23.4.2018

Přítomní: dle prezenční listiny, ředitelka školy pí. Michaela Rybářová
Program: dle osnovy předložené pí. ředitelkou ZŠ, dále
- kvalita jídla ve školní jídelně,
- informace na třídních stránkách a zadávání domácích úkolů,
- posunutý začátek vyučování
Z minulého jednání:
- probíhají pravidelné kontroly toalet, větrání (zajišťuje p. školník)
Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd:
- velký převis zájmu, snad se podaří přijmout všechny děti se sourozencem ve škole
Průběh 3. čtvrtletí:
- náš školní parlament se zapojil do práce Městského žákovského parlamentu
- měli jsme úspěšné řešitele v matematické olympiádě
- probíhají jednání metodických sdružení a předmětových komisí (učitelé se vyjadřují
k plánům školy, připravují návrhy na pomůcky, hodnotí žáky)
4. čtvrtletí:
nástup nové zaměstnankyně na pozici školní psycholožky:
Od 26. 5.2018 nastupuje na pozici školní psycholožky pí. Taťána Velková, předpokládaný
úvazek 1 den v týdnu do konce šk. roku 2017/2018, předpokládané rozšíření úvazku na 4
dny v týdnu od zač. šk. roku 2018/2019. Na školní psycholožku se mohou obracet
pedagogové, děti i rodiče, kontakt na www stránkách školy. Šikanu a podobné jevy řeší
primárně metodik školní prevence, ohlásit problém může opět pedagog, dítě i rodič, kontakt
na www stránkách školy.
čerpání ONIV, informace k investičním a neinvestičním záměrům pro rok 2018/2019
- vzhledem k dotazům, proč nelze pracovní sešity hradit ze státního příspěvku seznámila ŘŠ
zástupce tříd s přehledem, na co byl čerpán státní příspěvek v roce 2017: 132.000 nákup
školních pomůcek, 100.000 nákup učebnic (z toho 36.000 vybavení pro prvňáčky), 22.000
odborná literatura, 81.000 plavecký výcvik, 50.000cestovné, 118.000 vzdělávání
zaměstnanců, 10.000zdravotní prohlídky, 7.000 ochranné pomůcky, a další
- proto škola navrhuje příspěvek rodičů na pracovní sešity, cizojazyčné učebnice, sešity, ...
- největší položku tvoří cizojazyčné učebnice pro žáky od 5. třídy výše a PS k nim (používání
dražších, ale kvalitních učebnic má velký podíl na mimořádně vysoké úrovně výuky (nejen)
anglického jazyka v gesci pí. Evy Jeřábkové (umístění ve SCIO testech, status excelentní
jazykové školy, praktická zkušenost s rodičů se schopností jejich odrostlých dětí uplatnit
znalost angličtiny ze ZŠ).

Aktivity pro závěr školního roku
- 16. 5. Prezentace projektu SVSS
- soutěž ke Dni Země
- Den dětí – turnaj, atletické dny, koncert
- poslední EPD (hudební den, programování, plavání, zeměpisně-přírodovědná praktika)
- školy v přírodě, výjezd do Anglie
- příprava nového školního roku (úvazky, třídnictví, rozmístění učeben, pomůcky – nákup
z třídních fondů x nákup pomůcek ze školních prostředků)
- příprava oprav, dovybavení učeben (spojení knihovny a hudebny, vytvoření prostor pro
poradenské a projektové pracovníky)
kvalita jídla ve školní jídelně
- v době konání individuálních konzultací 4. 6. 2018 se paní ředitelka pokusí zajistit
přítomnost vedoucí školní jídelny ZŠ Emy Destinové, případně ředitele školy, na setkání
zástupců tříd z řad rodičů - možnost diskuse a připomínek. Informace k omezení při výběru
jídel v důsledku dodržování tzv. spotřebního koše, k proběhnuvším i plánovaným
průzkumům kvality jídla ve školní jídelně a k aktuální snaze dosáhnout sdílení fotografií jídel
se ZŠ Emy Destinové. V kanceláři hospodářky školy k dispozici kniha stížností - možnost
zaznamenat (ne)spokojenost s kvalitou jídla nebo s výběrem s denní nabídky.
zveřejňování informací na stránkách tříd
Naprostá většina problémů s přístupem na třídní stránky způsobená nedostatky ve vyplnění
podkladových dokumentů ze strany rodičů, vysvětlení k nutnosti zachovat anonymní formát
e-mailové adresy dítěte i rodičů. Na základě připomínek v diskusi paní ředitelka připomene
jak pedagogům tak rodičům pravidla pro zadávání domácích úkolů a uveřejňování informací
k výuce a k organizačním záležitostem, termínům na stránkách tříd, popřípadě alternativním
způsobem.
posunutý začátkek vyučování
Informace k výsledkům dosud uskutečněných průzkumů - přes 80% rodičů si přeje zachovat
začátek vyučování v 8.00. Posunutý začátek vyučování je problematický také z hlediska
velkého počtu dětí, které by trávily nepřiměřeně dlouhý čas v ranní družině.
Zapsala
Lucie Mühlpachrová
23.4.2018

Další konzultace se konají v pondělí 4. 6., v 18.00 jsou zástupci tříd zváni na tradiční setkání
s ředitelkou školy.

