Zápis z jednání školské rady ZŠW Jinonice
29.6.2016 od 17:00 ve sborovně ZŠW
Přítomni: Kamil Douděra, Libor Šnobl, Jana Plachetková, Ondřej Velek, Jana Petrů
Omluveni: Tatiana Konrádová
Hosté: Pavel Seleši, ředitel ZŠW
Navržený program jednání:
1. Změna členů školské rady za zákonné zástupce
2. Schválení změny školního řádu od 1.9.2016
3. Rozvoj školy v areálu Mezi rolemi
3. Aktuality ze školy
4. Termín, úkoly a forma dalších jednání ŠR
Průběh jednání:
1) Všichni přítomní souhlasili s navrženým programem
2) Vzhledem k rezignaci pí. Bergerové byl dne 26/11/2015 zvolen nový zástupce rodičů p. Libor
Šnobl. Mandát je tříletý. Školská rada děkuje paní Regině Bergerové za její činnost ve ŠR.
3) Ředitel školy p. Seleši předložil ke schválení „ Školní řád platný od 1.9.2016“.
Návrh upraveného ŠŘ byl rozeslán předem spolu s pozvánkou. Změny jsou především technického
a formulačního rázu. Hlasování o přijetí upraveného Školního řádu – 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
4) Členové ŠR diskutovali možnosti dalšího rozvoje školního areálu Mezi rolemi
•

WZŠ s pomocí stavební skupiny spolku rodičů pracuje na konceptu modernizace areálu. Pavel
Seleši znovu představil aktuální vizi rozvoje areálu. Pavilon D je bez zásadní opravy
nepoužitelný. V pavilonu C byl vybudován svépomocí rodičů školní klub a bylo upraveno
okolí, také s pomocí grantu Nadace Partnerství. Připravuje se prostor před pavilonem B, který
bude sloužit družině 3.-5. třídy a pěstebním činnostem.

•

ŠR žádá radního a Školský výbor o zpracování projektové dokumentace na přestavbu pavilonu
D podle zpracovaného záměru, která by měla umožnit podle plánu započít s pracemi v roce
2017. Rodiče jsou schopni a ochotni na akci spolupracovat – viz. přiložená Studie. ŠR žádá,
aby byly v rámci poptávky na projekt modernizace byli osloveni i projektanti z řad rodičů
školy, kteří mají potřebné odborné předpoklady.

•

Škola se bude podílet na vzniku Místního akčního plánu, který nyní zpracovává ÚMČ odbor
školství P5, na základě kterého bude možné připravovat další konkrétní granty.

•

Zástupce zřizovatele p. Velek informoval, že radnice připravuje na rok 2017 tzv.
„Participativní rozpočet“ a navrhl škole, aby sledovala tento proces a formulovala své nové
požadavky nad rámec běžných grantů a darů.
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•

Školská rada žádá o financování rekonstrukce školního hřiště (podle možností ještě z rozpočtu
2016). Oprava hřiště byla navržena jako investiční akce MČ P5 na rok 2016, přednost však
nakonec dostaly jiné akce, hřiště však nadále chátrá a opěrná zeď je v havarijním stavu.
Rekonstrukce je tedy nutná nejpozději v roce 2017.

5) Aktuality ze školy:
•

ŠR děkuje MČ P5 za bezpečnostní úpravu přechodu Radlické ulice před Tyršovou školou
(ostrůvek se světly).

•

ŠR děkuje MČ P5 za zajištění vypnutí světelného bigboardu u přechodu Radlické ulice před
Tyršovou školou v ranních hodinách.

•

ŠR žádá zástupce zřizovatele o zjištění stavu žádosti WZŠ do „chodníkového programu“ MČ
P5 pro zlepšení chodníku např. před budovou školy.

•

ŠR žádá zřizovatele o navýšení kapitoly neinvestičního příspěvku zřizovatele na opravy podlah
(jedná se o navýšení cca 510 tis Kč v rozpočtu na rok 2017) ve třech třídách dolní budovy,
které jsou v havarijním stavu. Podlahy se prosedají, parkety jsou uvolněné, je zde zvýšená
prašnost a riziko úrazu na uvolněné podlaze. Na špatné podlaze je problematické umístit i
větší nábytek (skříně, apod.). Stav podlah byl v průběhu školního roku posouzen zástupci OŠK
a odbornou firmou a škola má připraven plán opravy.

•

P. Seleši informoval o plánovaných akcích ve školním roce 16/17
- projekt inkluze (šablony)
- projekt „Dětský klub“ (doplňuje služby školní družiny) pro 1. stupeň ZŠ
- úprava oplocení areálu pavilonů WZŠ u ulice Mezi Lány a úprava vstupů do budov
v rámci projektu zvýšení bezpečnosti škol MČ P5

6) Různé
•

do 26/8/2016 zašle p. Seleši mailem na vědomí členům ŠR návrh nového ŠVP (školní
vzdělávací program). Připomínky je možné adresovat řediteli do 31/8/2016.
Příští jednání ŠR se uskuteční na 26/9/2016 - svolá p. Douděra.
Zápisy jsou umístěny zde: http://www.waldorfjinonice.cz/o-skole/skolska-rada

Zapsal: K. Douděra
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