ZŠ WALDORFSKÁ, Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zápis z jednání školské rady
Přítomni: Diana Bubníková, Jana Petrů, Karolína Stupková, Regina Bergerová, Kamil Douděra, Tomáš
Homola (přítomen od 16:50)
Omluveni:
Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW
Datum: 9.4.2013 od 16:00 ve sborovně ZŠW
Program:
1) Vhledem k velké obměně členů ŠR, představil p. Seleši jednotlivé členy a zahájil jednání.
2) Na návrh pí. Petrů byl předsedou ŠR zvolen zástupce rodičů p. Douděra.
Hlasování: 4/0/1
3) Na základě info od pí. Petrů bere ŠR na vědomí formální úpravy Školního řádu, které byly
doporučeny v průběhu nedávného inspekčního šetření ze strany ČŠI (viz. bod 4). Zároveň se
pracuje na novém Školním řádu a Pravidlech hodnocení, které budou připraveny k projednání
tak, aby mohly platit od 1/9/2013.
4) Ředitel školy informoval ŠR o inspekci ze strany ČŠI, která na ZŠW proběhla v březnu 2013.
Jednalo se o první šetření ČŠI po 5-ti letech a o první komplexní čtyřdenní inspekci ve škole
vůbec. Závěry inspekce jsou pro ZŠW velmi pozitivní. Dle jejího zjištění je waldorfská
pedagogika uplatňovaná na WZŠ kvalitní a celistvá. Se závěry inspekce budou seznámeni
rodiče a bude využita k prezentaci a propagaci waldorfské pedagogiky. Zástupci rodičů i
zřizovatele vyslovili poděkování řediteli a kolegiu školy za příkladné zvládnutí celé akce.
5) P. Homola informoval o aktuální situaci v kauze Žvahov. Praha 5 má stále zájem o přidělení
objektu waldorfské škole, nicméně aktuální termín není znám. Praha 5 by zároveň chtěla na
Žvahově v rámci ZŠW postupně zprovoznit celý první stupeň newaldorfské ZŠ. Toto by ale
znamenalo nutnost rozšíření počtu učeben. Školní rok 2013/14 ZŠW proběhne ve stávajících
prostorách v Jinonicích.
6) Ředitel školy informoval přítomné o přidělení dalšího „tesko“ objektu (bývalý domov
mládeže) pro potřeby ZŠW a vyjádřil zájem o jeho využití (dílny, jazyky, laboratoř, družina)
byť i jen krátkodobě. V současné době je však objekt pro tyto účely nepoužitelný (zanedbaná
údržba). ŠR jednomyslně podporuje tuto snahu a pověřuje ředitele školy k dalšímu jednání na
P5 ohledně zajištění prostředků na zprovoznění objektu.
7) Různé
a)

Pí. Bubníková informovala o možnosti zřizovatele vypsat do 30/4 výběrové řízení na
ředitele ZŠW na další 6-ti leté funkční období. Pokud by bylo VŘ vypsáno, za ŠR se
zúčastní její předseda p. Douděra.
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b)

V sobotu 11/5/13 proběhnou v odpoledních hodinách oslavy 20 let zahájení výuky na
ZŠW. Pan Homola navrhl možnost propagace akce v časopise Pětka (zařídí p. Seleši).
Zástupci zřizovatele jsou srdečně zváni.

c)

Zástupci zřizovatele byli pozváni taktéž na tradiční Akademii školy, která se uskuteční
22/6/13 v Bohnickém divadle.

d)

Pan Seleši informoval přítomné o zprovoznění nového světelného megaboardu u
světelného přechodu Radlické ulice. Přitom právě tento přechod byl v loňském roce v
rámci projektu „Bezpečná cesta do školy“ (BCDŠ) vyhodnocen žáky jako nejrizikovější
místo při jejich cestě do školy a instalace nového světelného prvku rozhodně
nepřispívá ke zvýšení jeho bezpečnosti (snížení pozornosti řidičů, kolize se světelnou
signalizací). ŠR podporuje aktivity ZŠW, Tyršovy ZŠ a dalších občanských sdružení, které
povedou ke zvýšení bezpečnosti v na tomto místě.

e)

Pí. Petrů rozešle mailem členům ŠR do 30/6/13 k odsouhlasení návrh nového Školního
řádu a Pravidel hodnocení. Hlasování o jejich přijetí proběhne elektronicky mailem do
31/7/13.

f)

Pí. Petrů rozešle mailem členům ŠR do 19/8/13 k vyjádření návrh nového Školního
výukového plánu (ŠVP). Pokud nebudou ze strany členů ŠR žádné připomínky, bude
nový ŠVP platit od 1/9/13.

g)

Termín příštího jednání ŠR bude upřesněn na začátku září s ohledem na dokončení
Výroční zprávy ZŠW, která na něm bude schvalována.

Zapsal: Kamil Douděra
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