Zápis z jednání školské rady ZŠW Jinonice
27.6.2017 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 pedagogy školy
2. Schválení změny školního řádu od 1.9.2017
3. Aktuality ze školy
4. Termín, úkoly a forma dalších jednání ŠR
Průběh jednání:
1) Všichni přítomní souhlasili s navrženým programem
2) Vzhledem k odchodu paní učitelky Jany Petrů ze školy k 31/7/2017 byl zvolen nový zástupce
pedagogů – pí. Daniela Petrová. Mandát ji začíná 1/8/2017 a je tříletý. Školská rada děkuje paní
Janě Petrů za její činnost ve ŠR.
3) Ředitel školy p. Seleši předložil ke schválení „Doplnění školního řádu v oblasti prevence užívání
návykových látek“.
Návrh byl rozeslán předem spolu s pozvánkou. P. Seleši informoval o důvodech návrhu.
Hlasování o přijetí upraveného Školního řádu – 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se – návrh byl přijat
4) Aktuality ze školy:
•

ŠR děkuje MČ P5 za zajištění generální opravy podlah ve třech třídách v dolní budově a za
připravovanou rekonstrukci hřiště (předpokládaný začátek prací na podzim 2017).

•

akce tříd – jaro 2017
- 9. třída – celoroční sociálně umělecký projekt v domově seniorů RoSa
- 8. třída – prezentace ročníkových prací – zúčastnili se i zástupci MČ P5
- 8. třída – ročníkové divadelní představení Karlík a továrna na čokoládu – zúčastnili se i
zástupci MČ P5
- 9. třída – konečná devítky – zahradní slavnost - rozloučení se školou
- závěrečná akademie školy v divadle v areálu léčebny Bohnice (všechny třídy)
- 6. třída – renesanční slavnosti v Hucul klubu na Zmrzlíku – diskutována možnost čerpání
grantu na podobné akce

•

V průběhu celého školního roku 17/18 budou probíhat akce na oslavu 25 let založení WŠ
v Jinonicích. Možná propagace v časopise Pětka – přes p. Velka. Nejbližší je plánována na září
2017. Zástupci MČ P5 budou zváni.
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•

Diskutovány možnosti čerpání grantů z vyhlášených výzev MČ P5 a účast na participativním
rozpočtu – p. Velek

•

P. Seleši informoval o vývoji situace stavby nové budovy 2. stupně školy na místě současného
pavilonu D v ulici Mezi rolemi – na podzim by mělo dojít k žádosti v připravované výzvě
MŠMT Praha Pól růstu z fondů EU. Žádost by byla podána jménem MČ P5 (odd.fondů) a
administrována MČ P5. Počítá se s finanční spoluúčastí MČ P5 (20% nákladů).

•

P. Seleši informoval o plánovaných investičních akcích
- kompletní výměna podlah ve 3 třídách dolní budovy v průběhu prázdnin
- rekonstrukce hřiště – podzim 2017
- úpravy okolí horních pavilonů a školního klubu – akce v průběhu šk. roku 17/18, finanční
podpora spolku rodičů.

5) Různé
•

Příští jednání ŠR se uskuteční na konci září 2017 – schválení výroční zprávy - termín navrhne a
radu svolá p. Douděra, případně vyzve k hlasování PER ROLLAM
Zápisy jsou umístěny zde: http://www.waldorfjinonice.cz/o-skole/skolska-rada

Zapsal: K. Douděra

Zápis z jednání ŠR
ZŠ WALDORFSKÁ, Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice

27.6.2017
stránka 2 z 2

