Zápis z jednání školské rady ZŠW Jinonice
24.4.2018 od 17:00 ve sborovně ZŠW
Přítomni: Kamil Douděra, Libor Šnobl, Jana Plachetková, Ondřej Velek,
Omluveni: Tatiana Konrádová, Daniela Petrová
Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW
Navržený program jednání:
1. Schválení změna ŠŘ od 1/9
2. Oprava školního hřiště a realizace nového pavilonu
3. Granty
4. Pavilon C - rozšíření
5. Aktuality ze školy
6. Termín, úkoly a forma dalších jednání ŠR
Průběh jednání:
1) Všichni přítomní souhlasili s navrženým programem
2) Ředitel školy p. Seleši předložil ke schválení změny školního řádu v oblasti sdělování kázeňských
postihů rodičům platných od 1/9/18
Hlasování o přijetí upraveného Školního řádu – 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se – návrh byl přijat
3) Oprava školního hřiště u horních pavilonů – podle informace z OŠK zahájení počátkem července,
doba trvání cca 4 měsíce. Pan Velek zjistí stav na odboru investic MČ Praha 5.
4) Výstavba nového pavilonu (místo D) – je hotov projekt, dokončuje se stavební povolení, na
podzim bude zřizovatel podávat žádost o dotaci z výzvy na rozšiřování kapacit ZŠ, také je
v zásobníku akcí rozpočtu MČ P5 na rok 2018 a ve výhledu na 2019 a 2020. Pan Velek zjistí stav na
odboru investic MČ Praha 5.
5) Granty
●

Šablony MŠMT – 2 roky cca 680 tis. – personální podpora na podpůrná opatření. Od 1/9/18
pak čtenářský klub pro 2. stupeň.

●

Modernizace zařízení – cca 3 mil. Kč - podáno v březnu 2018 ve spolupráci se zřizovatelem,
projektová příprava ve spolupráci s kruhem stavba, modernizace odborných učeben - úprava
a nákup vybavení pro polytechnické učebny (pavilon B - dílny dřevo, kov, keramika, ruční
práce). Sdílení s jinými školami na P5.

●

Multikulturní podpora – formou šablon MHMP - bude podáváno v květnu 2018 - plán na další
3 školní roky - personální podpora pro začlenění žáků s OMJ (cizojazyčný asistent).

●

Životní prostředí MHMP – zelená učebna (včelín), podpora chovu včel - podáno v listopadu
2017 (440 tis. včelín, 250 tis. výukové a volnočasové aktivity), připraveno ve spolupráci s
kruhem stavba. Výsledky budou oznámeny do poloviny května.
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●

Poděkování zřizovateli a agentuře Era, která je smluvní partnerem MČ P5 a zásadně pomáhá
s administrativou přípravy žádostí.

6) Pavilon C – rozšíření využívání o střední část (zázemí školního klubu, odborné kabinety, archiv,
zázemí pro hosty WŠ) a plynové ÚT včetně všech prostor školního klubu - úspora nákladů. Část
prostředků v rámci opravy (dotace MČ P5), část z investičního fondu školy, část peněz rodiče
(rozpočet spolku - kruh stavba). Dokončení 2018, bude následovat rekolaudace prostor pro školní
klub.
7) Aktuality
●

Školní akce – z veřejných z poslední doby - ročníkové práce 8. třídy, divadlo 8. třídy,
Akademie - zváni zástupci MČ P5, během roku probíhají akce k výročí 25 WŠJ (Čtvtstoletí WŠ,
výstava, beseda se zakladateli, beseda s absolventy, absolventský Waldorfest, komunikační
platforma Waldorfinum …)

●

Opět vychází školní týdeník (informace o plánech, akcích, dění ve škole)

●

Haagský kruh – škola poskytne na začátku května zázemí pro pětidenní setkání zástupců zemí
celého světa v Haagském kruhu. Akce probíhá v součinnosti se zasedáními Evropské rady W
škol na Opatově (ESCWE) a evropské asociace MŠ (IASWECE) v Slušticích. Zároveň proběhne v
tuto dobu mezinárodní konference Výzvy výchovy v digitálním věku na půdě FF UK Praha, s
účastí zástupců vzdělavatelů, NÚV, MŠMT, PS ČR. Tuto konferenci spoluorganizujeme.

●

Škola hledá třídní učitele do budoucí 1. a 6. třídy, aktuálně i s pomocí UN a Jobs.cz, z tohoto
důvodu jsme měli stánek na veletrhu pracovních příležitostí pořádaného PedF UK Praha.

●

Pan Velek informoval o možném umístění stáda koně převalského v lokalitě Dívčí Hrady )
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/483636/kone-prevalskeho-nakopci-u-smichova-zoo-na-divcich-hradech-postavi-vybeh.html

●

GDPR – aktivně řeší pro školu zřizovatel přes poradenskou firmu KPMG. Pověřencem bude
tato společnost, v průběhu května probíhá příprava změn dokumentace a procesů.

●

Radlická radiála – aktuální stav, občanská iniciativa – podílí se i WŠJ.

●

Přechody přes Radlickou – vzhledem ke smrtelné nehodě žáka Tyršovi školy je opět potřeba
otevřít bezpečnost přechodů a umístění světelného billboardu. Pan Velek doporučuje
iniciativu rodičů směrem k MČ P5. Pan Šnobl zkontaktuje zástupce rodičů na Tyršově škole
ohledně společného postupu.

8) Schválení výroční zprávy a případné úpravy školního řadu budou provedeny PER ROLLAM koncem
srpna - p. Douděra vyzve k hlasování členy ŠR emailem.
Zápisy jsou umístěny zde: http://www.waldorfjinonice.cz/o-skole/skolska-rada

Zapsal: K. Douděra
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