Zápis ze zasedání školské rady konané dne 1. 6. 2020
Přítomni:
Zástupci rodičů: Romana Petráňová
Kateřina Kusá
Zástupci zřizovatele: Ing. Jiří Lála
Ing. Ondřej Chrást
Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Martina Charvátová
Mgr. Věra Kejvalová
Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová.

Program jednání:
1) Úvod
●
●
●

zasedání zahájila v souladu s jednacím řádem předsedkyně školské rady p. Romana
Petráňová
seznámení s programem zasedání, ředitelka školy navrhla zahrnout do programu
informaci o situaci ve třídě 4. C
předsedkyně ŠR požádala ředitelku školy o podání informací o chodu školy

2) Informace o zápisu do 1. tříd
●
●
●
●
●
●

●
●

do 1. tříd se bude přijímat 66 žáků
kapacita školy 600 žáků je již naplněna
celkem se hlásilo 136 dětí
5. 5. proběhlo losování pořadí rozhodného pro přijetí za přítomnosti ředitelky
školy a předsedkyně školské rady
přijaty byly všechny děti ze spádové oblasti a 2 děti z Prahy 6 se sourozencem
čeká se na výsledky JPZ a možný odchod žáků z 5. a 7. ročníků na víceletá
gymnázia, aby mohly být přijaty další děti z Prahy 6 se sourozencem (celkem 4
děti)
akce Předškolák se z důvodu momentální situace nekoná
schůzka rodičů budoucích prvňáků s třídními učitelkami bude upřesněna dle
situace

3) Zápis do MŠ
●

volná místa 10, přijato 10 dětí

4) Uzavření ZŠ a MŠ z důvodu coronaviru
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

rychlý přechod na online výuku
pedagogové byli proškoleni (celkem 3 školení), jak pracovat v Microsoft Teams
od 25. 3. proběhly první online hodiny
aktivně se zapojili všichni pedagogové, asistentky pedagoga, vychovatelky ŠD
kladná zpětná vazba od rodičů
používání aplikace MS Teams i nadále
nutnost proškolit žáky o GDPR
od 25. 5. možnost výuky ve škole pro 1. stupeň - 4 třídy s třídními učiteli, 6 smíšených
tříd za přítomnosti asistentek nebo vychovatelek ŠD
od 11. 5. je možná přítomnost žáků 9. tříd. Výuka je omezena z důvodu těhotenství
učitelky Čj, výuka pokračuje online. Výuka matematiky i doučování z matematiky také
pokračuje online
od 8. 6. je možnost návratu žáků 2. stupně do škol - nadále bude pokračovat online
výuka
22. 6. - ukončení online výuky, možnost konzultací, organizační záležitosti, dodržení
skupin po 15 žácích
Rozdání vysvědčení - čeká se na pokyn MŠMT
mateřská škola otevřena 25. 5. - učitelky při příchodu dětí měří teplotu, celkem možnost
návratu do MŠ využilo cca 18 dětí

5) Rekonstrukce mateřské školy Tychonova
●
●
●
●

probíhá zpracování projektové dokumentace, komunikace s dodavatelem, výběrové
řízení je v kompetenci zřizovatele
rekonstrukce začne pravděpodobně na přelomu roku 2020/21, předpokládané otevření
MŠ v září 2021
v době rekonstrukce bude MŠ v náhradní budově v MŠ Vokovice
zájemci měli možnost si prohlédnout zrekonstruovanou MŠ Charlese de
Gaullea

6) Žákovské a rodičovské účty
●
●
●

škola zřídila žákovské účty pro žáky - bez jména, pouze ID
účty pro rodiče - na tyto účty jsou zasílány citlivé informace (známky,
zdravotní stav, IVP…). Někteří rodiče odmítají zřízení účtu
cílem je přesvědčit rodiče žáků 1. tříd, aby si tyto účty zřídili (zjednodušení
komunikace při potřebě předání citlivých údajů)

7) Situace ve třídě 4. C
●

●
●

z důvodu úrazu třídní učitelky v 5. A v září 2019 došlo (po období suplování
z řad stávajících učitelů) ke změně TU od února 2020 - stávající TU 4. C
přebírá třídnictví v 5. A a na místo TU 4. C nastoupila nová p. učitelka,
studující učitelství na pedagogické fakultě
rodiče žáků 4. C jsou nespokojeni s tím, že p. uč. Švarcová nebude TU v
této třídě
ŘŠ informovala o pedagogickém dohledu nad začínající učitelkou

●

školská rada vyslovila podporu v postupu ředitelky školy při řešení nastalé
personální situace

8) Personální obsazení
●
●
●

ředitelka školy informovala o tom, že intenzivně hledá vyučující na 1. stupeň
(3 pozice)
hledá se formou inzerátů na internetovém portálu, v novinách, na
pedagogické fakultě, osobními kontakty, …
situace není příznivá, je nedostatek kvalitních pedagogů

Návrh na setkání školské rady: 31. 8. 2020
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala: Mgr. Věra Kejvalová
Ověřil: Ing. Jiří Lála

