Zápis z jednání školské rady ZŠW Jinonice

Datum: 7.10.2015 od 16:00 ve sborovně ZŠW
Přítomni: Kamil Douděra, Regina Bergerová, Jana Plachetková, Ondřej Velek, Tatiana Konrádová,
Jana Petrů
Omluveni:
Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW
Navržený program jednání:
1. Změny členů školské rady za kolegium školy
2. Projednání výroční zprávy 14/15
3. Aktuality ze školy
4. Různé
5. Termín, úkoly a forma dalších jednání ŠR
Průběh jednání:
1) Všichni přítomní souhlasili s navrženým programem
2) Pedagogickým pracovníkům vypršel jejich tříletý mandát ve ŠR a dne 17/9 došlo ke zvolení nových
zástupců kolegia ve ŠR. Znovuzvolena byla pí. Jana Petrů (třídní učitelka 5. třídy) a nově pí. Jana
Plachetková (třídní učitelka 2. třídy a rodič žákyně 6. třídy).
Školská rada děkuje paní učitelce Karolíně Stupkové za její činnost ve ŠR.
V listopadu pak dojde k volbě nových členů ŠR za rodiče (také jim končí mandát).
3) Ředitel školy p. Seleši předložil ke schválení „ Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2014/2015“.
Zástupci zřizovatele byli informováni o struktuře a obsahu VZ a proběhla diskuse ohledně
financování školy.
Zástupci zřizovatele vyzvali p. Selešiho k sestavení a zaslání seznamu finančních požadavků
(investic) pro další rozvoj ZŠW.
Hlasování o přijetí VZ 2014/2015 – 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se
4) Ředitel školy p. Seleši informoval o dění ve škole:
•

pavilon B je plně využíván, byly provedeny terénní úpravy okolí, které z části financoval
Spolek rodičů.

•

nová stavba pavilonu D a další rozvoj celého areálu Mezi rolemi je na pořadu jednání Rady
MČ P5. Studie je navržena do rozpočtu MČ na rok 2016.

•

byl zřízen školní klub pro žáky 2. stupně, nyní funguje ve dvou menších místnostech v
pavilonu B a připravují se další prostory.

•

začala rekonstrukce dvora ve spodní budově – zajišťuje zřizovatel.
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•

nově bylo přijato 12 nových pedagogů (především jazyky a asistenti). Stávající pedagogové se
jim věnují, mají metodickou podporu a možnost individuálního i skupinového vzdělávání
přímo ve škole.

•

byl ukončen grant Inkluze na ZŠ (grant EU). Asistentská pomoc ve třídách se velmi osvědčila,
ale nyní nejsou prostředky na další pokračování. Asistenti jsou placeni z Magistrátu HMP,
avšak přidělené prostředky pokrývají jen část jejich tabulkového platu. Od 1.9.2016 budou
platit nové předpisy (změna ŠZ a navazujících předpisů) i pro financování podpůrných
opatření, je tedy možná prostor pro aktivní podíl na jejich výsledné podobě (zástupci
zřizovatele prostřednictvím svých partnerů na MHMP), aby se současný nevyhovující stav
změnil. Ředitel školy připraví zástupcům zřizovatele podklady k současnému stavu
financování asistentů a k návrhu řešení, které by umožnilo kvalitní realizaci působení
asistenta pedagoga.
Téma je aktuální i v návaznosti na případné přijetí uprchlíků a začlenění jejich dětí do výuky.

•

zástupci zřizovatele byli pozváni na Vánoční jarmark (28/11) a na Měsíční slavnosti (viz.
kalendář školy).

•

pí. Konrádová požádala o možnost zúčastnit se výuky. Zařídí p. Seleši.

•

projekt „Post Bellum“ – škola by v něm ráda pokračovala na dlouhodobé bázi. Prosba
zástupcům zřizovatele na podporu projektu ve školském výboru, ředitel školy byl pozván na
minulé jednání, aby referoval o přínosu projektu.

5) Různé
•

p. Velek nabídl zveřejnit pozitivní informace o ZŠW ve zpravodaji MČ P5 Pětka pro vás.

•

pí. Plachetková upozornila na nepořádek kolem chodníku k metru u Tyršovy školy. Je potřeba
zdokumentovat a poslat zástupcům zřizovatele.

•

pí. Plachetková vznesla dotazy ohledně světelného přechodu přes Radlickou (u billboardu):
- je možné prodloužit zelenou pro chodce?
- funguje v místě úsekové měření rychlosti ?
- je možné aby byl u přechodu v ranních hodinách strážník? Pí. Konrádová informovala o
možnosti využít laický dohled (rodiče, senioři).
- oživení projektu BCDŠ - Bezpečná cesta do školy – dopravní opatření u školy, značky.
V případě zájmu zpracovat požadavky a poslat zástupcům zřizovatele.

•

Příští jednání ŠR se uskuteční na jaře 2016. Termín zajistí a ŠR svolá p. Douděra.
Zápisy jsou umístěny zde: http://www.waldorfjinonice.cz/o-skole/skolska-rada

Zapsal: K. Douděra
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