Zápis z 2. setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy Mgr.
Michaelou Rybářovou konaného dne 11. 11. 2019
Program jednání
Nápad pro Šestku III- Revitalizace zeleně na prostranství před základními školami na náměstí
Svobody
Na úvod setkání Irena Kučerová (Svoboda – nadační fond přátel školy) představila projekt Revitalizace
zeleně na prostranství před základními školami na náměstí Svobody. Přítomné rodiče informovala o
základních vizích projektu, tj. o úpravě stávající zeleně a jejím doplněním mobiliářem tak, aby vzniklo
místo, kde se dá krátkodobě trávit čas. Revitalizace klade důraz na maximální zachování zeleně,
stromy budou zachovány. Podrobněji se rodiče s projektem mohou seznámit na
https://www.napadprosestku.cz/napad/revitalizace-zelene-pred-zakladnimi-skolami-na-namestisvobody/ nebo https://www.facebook.com/NFSvoboda/
Realizace projektu závisí na výsledku hlasování v rámci participačního rozpočtu Prahy 6 – Nápad pro
Šestku III. Hlasuje se od 10. 11. do 30. 11. na https://www.napadprosestku.cz/hlasovani/. Hlasovat
může každý, nemusí být občanem Prahy 6, a věk také není omezen. Zadá se pouze telefonní číslo, na
které přijde ověřovací kód, a vstoupí se do hlasování po vyplnění krátkého dotazníku. Nejdříve se
vybírají malé projekty, pokud hlasující chce. Teprve, když se ukončí hlasování o malých projektech,
hlasuje se pro velké projekty, kam náš projekt spadá.
Na závěr Irena Kučerová a paní ředitelka Mgr. Michaela Rybářová požádaly rodiče o podporu tohoto
projektu, o podporu nápadu žáků školy.
Diskuse: Aplikace pro hlasování je nepřehledná. Pozor! Velké nápady jsou řazené až za malými
nápady, je nutné se k nim proklikat a přitom si číst nápovědu.
Příklady vizualizace, jak by prostranství mohlo vypadat:

1. čtvrtletí školního roku
•

Proběhla změna v připojování na web školy. Pokud mají rodiče problém s přístupem, mohou
se obrátit na asistentku ředitelky školy, pí. Šimkovou, která jim pomůže.

Dotaz: Co se stane s účtem, pokud se rodiče nepřihlásí? Bude smazán?
Odpověď: Zatím tyto účty smazány nebyly.
P. Dolanský proto požádal, aby byly tyto účty smazány, aby učitelé věděli, na který mail mají rodiče
kontaktovat.
Odpověď: smazání neaktivovaných účtů bylo přislíbeno. Pan ředitelka připomněla, že kvůli GDPR
smějí učitelé sdělovat citlivé údaje žáků jen na školní mail rodičů.
•
•
•

•

Proběhly hospitace u nových učitelů.
Proběhla pedagogická rada.
6. třídy psaly Scio testy, 9. třídy je budou teprve psát. Žáci dostanou jejich vyhodnocení.
V rámci testu proběhlo také dotazníkové šetření, z něhož vyplynulo, že rodiče žáků 6. tříd
nemají představu o čase, který jejich děti stráví denně u počítače. Rodiče odpovídali, že děti
stráví u počítače v průměru půl hodiny a žáci 2 hodiny a více. Test platí zřizovatel.
Pro 9. ročníky proběhnou informativní schůzka o středních školách, některé školy se chodí
představovat do školy, žáci se zúčastní veletrhu středních škol.

•
•

V pátek 15. 11. proběhne projektový den k výročí 17. listopadu 1989.
Škola se aktivně zapojila do činnosti Městského žákovského parlamentu.

Konference Strategie 2030+
Paní ředitelka se zúčastnila na konferenci Hlavní směry ve vzdělávací politiky (Strategie 2030+).
V návrhu např. je, že by se měl na ZŠ zredukovat obsah učiva až o 50 %. Ale toto rozhodnutí není
definitivní, bude se o tom ještě diskutovat. Je možné, že se první změny odehrají již v roce 2021, ale
stále není jasné, kdy se návrhy podaří naplnit.

Akce školy
Paní ředitelka informovala o akcích školy pro rodiče:
•
•
•

Halloweenské tvoření, Centra aktivit, Zážitkové učení pro seniory.
Proběhne diskuse s psychologem PhDr. Mertinem, v pondělí 18. 11. v 17:30 – pozvánky
dostali rodiče přes děti.
V pondělí 25. 11. proběhne přednáška a diskuse o stáži učitelů ve Finské základní škole.
Finské školství je obecně na vysoké úrovni, žáci jsou prý úspěšní. Asistenti jsou ve škole běžní,
často učí ve třídě dva učitelé. Na 260 žáků mají 32 učitelů a 12 asistentů. Na setkání paní
ředitelka podala krátkou informaci a pozvala rodiče na tuto přednášku. Výjezd byl
organizován v rámci grantového projektu.

Dotaz: Co si učitelé odnesli z této stáže a co by chtěli využít?
Odpověď: Ve Finsku děti chodí o přestávkách ven za každého počasí. Žáci naší školy dostanou tuto
možnost o velké přestávce. Dílny probíhají ve Finsku od 2. třídy, je tam kladen velký důraz na
pracovní výchovu. Škola se to pokusí také zčásti implementovat do výuky.
Dotaz: Mají ve Finsku něco jako Rámcově vzdělávací program? Mají, školy mají dokonce méně
možností zavádět si své vlastní předměty.

Investice
•

Příprava rekonstrukce MŠ – začátek rekonstrukce je posunut, začne se pravděpodobně až
v prosinci 2020 a ukončena by mohla být v srpnu 2021.

Dotaz: Jaké má škola záruky, že po rekonstrukci nebude objekt využit jinak než pro MŠ?
Odpověď: Je nedostatek MŠ na Praze 6, všechny projekty a plánování se dělá tak, aby v objektu byla
MŠ, projekt je konzultován s vedením školy.
Diskuse: Děti budou po dobu rekonstrukce pravděpodobně docházet do budovy staré MŠ ve
Vokovicích.
•

Půdní vestavba

V rámci projektové přípravy památkáři udělili souhlas s půdní vestavbou, byl i vyřešen problém
s výtahem do 3. patra.
Začátek stavby je plánován na rok 2022.
Vzniknou tři třídy, školní kuchyně, kabinety.

•

V současné době je kapacita školy téměř naplněna, je jen 18 volných míst. Není jasné kolik
odejde žáků z 5. a 7. tříd. Žáků z 9. tříd odejde 40. Zatím není jisté, kolik se bude z kapacitních
důvodů otevírat prvních tříd.

Projekt SVSS 2
Proběhla kontrola projektu Společným vzděláváním ke společnému soužití – vše bylo v pořádku. Díky
tomuto projektu jsou ve škole asistentky pro děti cizinců nebo děti z dvojjazyčných rodin.
Zbývající peníze chce škola použít na nákup počítačů do počítačové učebny.
Od ledna 2020 bude spuštěn projekt SVSS 3 – 4 asistentky ve škole a 1 asistentka v MŠ. V rámci
tohoto projektu proběhnou další stáže pro učitele i asistentky.

Nadační fond
•
•

Rodiče dostali mail s informací, jak si mohou objednat nadační vánočky. Výtěžek bude použit
na dozor ve školním klubu a navýšení úvazku pro školního psychologa.
Irena Kučerová upozornila, že v tuto chvíli fond bude moci v příštím školním roce financovat
dozor v relaxační zóně školy, ale nemá peníze na navýšení úvazku školního psychologa.
Nadační fond financuje jeho úvazek v rozsahu 6 hodin týdně. Proto požádala rodiče o
podporu fondu nákupem vánoček a pravidelnými nebo jednorázovými finančními dary.

Diskuse
•
•
•
•

Zástupci rodičů upozornili, že na webu školy není aktualizovaný měsíční a roční plán. Pozn.
ŘŠ: roční plán již dodán, měsíční plán na stránkách je.
Někteří rodiče nedostali školní noviny. Školní noviny proto budou rozeslány všem rodičům
mailem.
Vánoční akademie a trhy proběhnou v sobotu 30. 11. – pozvánka byla ve školních novinách.
Škola v přírodě v Itálii:

Zástupce rodičů z 5. B se dotazoval na smluvní zajištění Švp v zahraničí pro 5. třídy, a upozornil na
některé (podle jeho názoru) nedostatky při loňské organizaci Švp a obavy z toho, zda bude v letošním
školním roce vše v pořádku.
Odpověď: ředitelka školy prověří uvedená upozornění a bude třídní učitelky a rodiče tříd informovat.
•

Sběr – žákům 2. tříd se nepodařilo několikrát udat ráno sběr, protože při vybírání sběru je
nepřehledná situace. Paní ředitelka slíbila, pokud se případ bude opakovat, žákům to pomůže
vyřešit p. recepční, která při čtvrtečním sběru koná dohled.

