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Zápis z 3. setkání zástupců rodičů s ředitelkou školy Mgr. Michaelou Rybářovou 
konané dne 9. 1. 2017 

 
 

Půdní vestavba 

 Paní ředitelka přinesla k nahlédnutí studii půdní vestavby a podala k ní 

stručnou informaci. 

 Š. Stein připomněla, že naše škola o půdní vestavbu z prostorových důvodů 

usiluje už dlouho. Půdní vestavba bude zatím realizována ale ve škole A. 

Čermáka (její ředitel je také zastupitelem MČ). Škola A. Čermáka o povolení 

půdní vestavby zažádala až po našich interpelacích ohledné půdní vestavby ... 

 

Rekonstrukce školy 

 Ztráty majetku, ke kterým došlo během letní rekonstrukce školy, nejsou ještě 

vyřešeny. Zřizovatel to bude  řešit v průběhu ledna s firmou, která vykonávala 

stavební dozor. Tedy ztráty majetku, ke kterým došlo během rekonstrukce, 

nejsou stále škole uhrazeny. 

 Rekonstrukce střechy – k dnešnímu dni nemá škola žádné další informace. 

 S. Stein: Je známý názor hygienika na výuku v suterénních prostorách, když 

bude probíhat rekonstrukce? Následně proběhla diskuse kolem chystané 

rekonstrukce střechy. Výsledek: je třeba se snažit, aby škola měla zástupce ve 

stavebním dozoru. Bylo by dobré zjistit, jak zněla zadávací dokumentace 

s ohledem na výuku a výuku v suterénních prostorách – dokumentaci nemůže 

škola ovlivnit. Zadavatelem rekonstrukce je MČ. Průběh rekonstrukce a dozor 

při rekonstrukci by měla řešit školská rada, která by měla apelovat na 

zřizovatele, aby problémy a nejasnosti řešil. Nová školská rada by se mohla 

sejít v polovině února. 

 Dotaz: Obsahuje střecha azbest? Odpověď: Tato informace není paní 

ředitelce známá, zkusí to zjistit. 

Výuka 

 Náročnost výuky, množství domácích úkolů pro 3. a 4. třídy, rušení výuky TV 

aj. - dotazy z minulého jednání: Paní ředitelka konzultovala s učiteli množství 

zadávaných úkolů. Učitelé je považují za přijatelné. Hodiny TV nejsou rušeny 

mimo pobytu na dopravním hřišti. Názor učitelů a rodičů je tedy rozdílný, 

proto paní ředitelka rodiče žádá, pokud se obdobný problém s výukou 

vyskytne, aby reagovali ihned a prodiskutovali ho s učitelem nebo eventuálně 

s ní. Paní ředitelka připomněla, že je třeba najít rovnováhu mezi požadavky 

na učivo, akcemi tříd a požadavky na znalosti žáků jednotlivých tříd. 

 Individuální připomínky k učitelům byly řešeny přímo s jednotlivými učiteli.  
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 Pomoc cizincům z češtinou – dotaz z minulého jednání: Tento problém byl 

řešen s Mgr. Švarcovou (koordinátorkou projektu Společným vzděláváním ke 

společnému soužití). Ve všech třídách, kde jsou děti cizinců nebo děti 

z bilingvních rodin jsou alespoň na část hodin školní asistenti. Cíl školních 

asistentů, kteří ve škole působí v rámci projektu, je pomoci dětem z češtinou 

a naše děti seznámit s cizí kulturou. V rámci tohoto projektu bude ve škole 

uspořádán multikulturní hudební den (organizátor pí. uč. Šupinová). 

 Systém konzultací  - připomínky z minulého jednání: Systém konzultací bude 

po diskusi s učiteli upraven. 

Školní bufet, jídelna 

 Celková energetická hodnota jídla – dotaz z minulého jednání: Energetická 

hodnota jídla není sledována jako povinný ukazatel. Je sledován spotřební 

koš, pomocí nějž se sledují cukry, tuky atd. Tento ukazatel je k nahlédnutí u 

vedoucí školní jídelny. Jídlo vaří vedlejší škola. Energetickou hodnotu jídla lze 

obtížně stanovit, protože si děti přidávají. 

 Na základě potvrzení od lékaře je možné si ve školní jídelně objednat 

bezlepkovou stravu. 

Vánoční trhy. 

Výtěžek 113.429 Kč byl rozdělen následovně: 37.000 Kč Nautis, 37.000 Kč NF 

Svoboda, zbytek zůstane škole na akce a dárky pro děti (např. Valentinský ples). 

Finance 

 Před vánoci se ve školní jídelně rozbila myčka, nyní ji má škola zapůjčenou. 

Paní ředitelka požádala o navýšení rozpočtu kvůli nutnosti zakoupit novou 

myčku, bude stát cca 750.000 Kč. Nová myčka bude nainstalována o jarních 

prázdninách. 

 Bylo dokoupeno IT vybavení a vybavení tělocvičné.  

 Odměňování: poprvé nebylo třeba dotovat platy asistentů pedagogů. Finance 

na odměny byly pro všechny zaměstnance, odměny jsou rozdělovány 

diferencovaně. 

 Dotaz pí. Š Stein: Je tento trend trvalý? Odpověď: Státní rozpočet navýšil 

finance na platy učitelů o 6 % (v tarifech), byly navýšeny finance odměny o 2 

% a finance na asistenty, kteří jsou dětem indikovány po 1. 9. 2016. Růst platů 

má pokračovat – slibuje to ministryně. Peníze navíc pak škola získala i 

z projektů, o které žádala a ve kterých uspěla. Od roku 2018 by se mělo i 

změnit financování škol – rozpočet. Mírně optimistický výhled. 

 Škola má peníze na vzdělávání učitelů – to škola může učitelům nabídnout. 
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 Asistenti indikovaní po 1. 9. 2016 by měli být lépe ohodnoceni. Asistenti jsou 

ve všech třídách, kde je třeba. V 2. C je asistent, který je placen z financí 

poskytnutých nadačním fondem Svoboda – v této třídě zatím žádné dítě 

nemělo asistenta indikováno.  

 Dozor ve školním klubu – financován z peněz poskytnutých nadačním 

fondem Svoboda. Školní klub (relaxační zóna) je hojně využívána dětmi. 

 Od ledna byla rozšířena činnost školní psycholožky – poskytnuté finance 

nadačním fondem Svoboda. Na školní psycholožku se mohou obracet děti  

i rodiče, je podporou pro učitele, školní metodičku prevence atd. Finance na 

rozšíření jejího úvazku jsou zatím jen do června.  

 Dotační programy – škola získala také dotační programy na podporu školy:  

 tzv. Šablony 

 program na společné vzdělávání „Společným vzděláváním ke 

společnému soužití“ (integrace dětí cizinců – pozice školních 

asistentů v rámci multikulturní výchovy) 

 „Živá historie“ – zatím jsou do tohoto projektu zapojeni jen 

žáci 2. stupně, ale budou zapojeni i starší žáci 1. stupně. 

V rámci tohoto programu se hradí polovina vstupného do 

muzeí, galerií atd.   

 finance na jazykové vzdělávání učitelů (i mimo učitelů jazyků) 

díky udělení titulu Excelentní jazyková škola Praha 6 

Zástupci do školské rady 

Přihlásili si dva zájemci o práci ve školské radě, představili se v lednových novinách  

a na konci ledna proběhne volba.  

Různé 

 Dotaz: Budou zveřejněny výsledky dotazníkového šetření? Odpověď: Ano, 

budou uveřejněn na novém webu, který bude brzy spuštěn. 

 Škola dostane 2. třídy zpět od školy E. Destinové, a to od 1. 9. bude třeba 

tyto třídy vybavit, nějaký nábytek škola má, ale bude muset také něco 

dokoupit.  

 Zápis do 1. tříd bude na začátku dubna.  

 Pí. Zamrzlová informovala přítomné o akci Bubeneč s dětmi pro děti – za 

pomoci financí z nadačního fondu T-mobilu chce MČ připravit hřiště pro 

starší děti. 28. 1. bude k tomuto tématu workshop s architektkou, kterého se 

mohou zúčastnit děti s rodiči. 

 Děti demontují školní jídelnu – odmontovávají desky stolů, průduchy na 

větrání apod. Ředitelka školy situaci projednala s učiteli (posílení dohledu 

nad dětmi), třídní učitelé projednají s dětmi ve třídách. 


