Zápis ze schůzky zástupců sdružení rodičů a vedení školy konané dne 19. 9. 2016
Informace ředitele školy, doplněné o další zprávy na jednání sdružení rodičů nevyřčené
:
1.

Akce ve škole v průběhu
prázdnin

2.

Úprava zeleně

malování
mytí oken
výměna vstupních dveří do tělocvičen ze školy
nábytek do oddělení školní družiny
nábytek pro žáky
vyčištění fotbalového hřiště
nákup a instalace 6 nových interaktivních tabulí
Rodiče byli informování o připravované úpravě zeleně
v areálu školy, tzn. prořezání stromů, kácení stromů,
mýcení křovin, výsadba, ...
Jedná se o akci organizovanou MčP14
Informace z OI MčP14 :
Vyhlášení výběrového řízení týkající se revitalizace a
údržby zeleně v areálu školy Vybíralova 964. Od 1. října
se mění zákon o zadávání veřejných zakázek a je lepší
pokud bude výběrové řízení vyhlášené až po 1.10 dle
nových pravidel. Nejbližší rada v říjnu je 10.10. 2016.
Termín dokončení stavby se tím prodlužovat nebude, tam
jsme vázáni termínem 31.3.2017, kdy končí vegetační
klid.

3.

Personální otázky školy :

a) Poděkování odcházejícím učitelům
V minulém školním roce ukončily pracovní poměr pí. uč.
Línková a Ulíková.
Ve školní družině ukončily svoje působení pí.
vychovatelky Drozdová a Chvátalová.
Všem děkujeme.
b) Noví vyučující
Mgr. Markéta Králíčková, PhD
( nastupuje do funkce zástupkyně ředitele školy pro druhý
stupeňaprobace : Čj, Dě, Nj )
Mgr. Jarmila Šolcová
( třídní učitelka 1.B )
Mgr. Kristýna Vybíralová
( třídní učitelka 2.C )
Mgr. Marie Kuncová
( třídní učitelka 3.B )
Mgr. Martin Janda
( učitel Nj, Ov, ICT, Dě)
Mgr. Olga Pastuščaková
( učitelka Aj )
Mgr. Anastazia Przygodzka
( učitelka TV )

c) Nové zaměstnankyně ve škol. družině
Jana Tichá
( vychovatelka )
Ilona Holečková
(vychovatelka)
d) Noví asistenti pedagoga
Mezi nové zaměstnance školy patří i tři asistentky, které
pomáhají s dětmi.
sl. Žofie Zitová
pí. Jana Kovalovská
pí. Galyna Geraimovych
Nástup nových zaměstnanců je naprosto nezbytný.
V současné době se daří změnit věkovou strukturu
zaměstnanců.
e) Dlouhodobě v pracovní neschopnosti
1. dvě vyučující na druhém stupni ( úrazy )
(M, F – nová vyuč. po dobu nemoci
pracovní vyučování spojujeme )
2. vyučující prvního stupně ( plánovaná operace
s dlouhodobou rehabilitací, bude zajištěn zástup )
3. vedoucí školní jídelny (dlouhodobá pracovní
neschopnost, je zajištěn zástup)
f) Do funkce výchovného poradce je jmenována

4.

Matematika, priorita školního
roku .

5.

Požadavky gymnázia, jednání s
gymnáziem

6.

Ředitelské dny

7.

Webové stránky 1. stupně školy

8.

Zprovoznění školní knihovny

9.

Pohyb dětí o přestávkách po
chodbách

10.

Školní hřiště

Ing. Mgr. Milena Kreisingerová
Matematika je prioritou v letošním školním roce.
Soustředíme se na úpravu ŠVP (větší časová dotace),
hodnocení žáků (musí odpovídat požadavkům a úrovni
ZŠ), blíží se nutnost řešení personální otázky.
Ve čtvrtek, 22. 9. 2016 proběhlo jednání se zástupci
gymnázia.
Požadavky obou škol na sportoviště jsou uspokojeny
v plné míře.
a) termíny pondělí, úterý 24. a 25.11.
pátek, 18.11.
b) provoz ŠD bude zajištěn do 14,00 hod.
Všechny třídní učitelky na prvním stupni by měly mít
aktualizované webové stránky do 10. 10. 2016
Seznam knih a možnost výpůjčky k dispozici na web
stránkách v systému BAKALÁŘ – elektronická ŽK.
Stále platí, že se děti v průběhu přestávek mohou
pohybovat po chodbách.
Bude kontrolováno.
Od 19. září je zpřístupněno oplocené fotbalové hřiště a to :
Pondělí – Pátek : od 15:30 hodin do 20:00 hodin
Sobota, Neděle : od 10:00 hodin do 16.00 hodin

11.

Stravovací automaty

12.

Formuláře

Pozn. : Již po prvních dnech provozu se objevily konflikty
se skupinou spoluobčanů.
Od 20. 9. 2016 vstoupila v platnost vyhláška 282/2016 Sb.
o požadavcích na potraviny, které lze prodávat ve školách.
Zcela budou odstraněny přeslazené nápoje, bagety, ...
Veškeré formuláře jsou k dispozici na webu školy
(Žádost o uvolnění, uvolnění z předmětu, slovní
hodnocení, přeložení dítěte apod.)

Dotazy a připomínky rodičů při schůzce sdružení rodičů a vedení školy :
Plavání :
a) nevhodné chování
instruktorů

Ředitel školy písemně zaslal připomínku ředitelce
plavecké školy.

b) děti značnou část lekce
proseděly

Ředitel školy písemně zaslal připomínku ředitelce
plavecké školy.

c) autobus odváží děti
zbytečně brzy, děti
dlouho čekají

Ředitel školy písemně zaslal připomínku ředitelce
plavecké školy.

d) děti musejí docházet až na Ředitel školy písemně zaslal připomínku ředitelce
zastávku a ze zastávky
plavecké školy.
MHD
Zcela nedostatečnou průjezdnost ulice Vybíralova, ranní
zaplněnost před školkou
e) vyšší cena dopravy do
bazénu

Cena dopravy je stejná jako v minulých létech. (Lze
doložit starými smlouvami)
Ředitel školy písemně zaslal připomínku ředitelce
plavecké školy s tím, že cena za ujetý km je příliš vysoká.

f) nevhodný čas na plavání
(2. vyuč. hodina)
Pracovní sešity :
a) škola požaduje po dětech
pracovní sešity, do
kterých následně děti
nepracují a na konci roku
jsou téměř prázdné
Učební pomůcky :
a) škola má na webových
stránkách jistý seznam
např. sešitů a např. z 20
jich děti používají jen část
b) rodiče museli kupovat
sešity mimo seznam

Prakticky všechny hodiny všech pražských bazénů jsou
v dopoledních hodinách zaplněny dětmi pražských škol.

Kuchařky nutí děti dojídat
např. polévku, která dětem
nechutná, jinak údajně

Kuchařky byly o problému informovány.
(Pozn. : Zaměstnankyně u výdeje obědů vůbec nemohou
vědět, zda dítě polévku dojedlo či ne.

Vedení školy bude provádět pravidelné kontroly využití
sešitů.

Na webových stránkách jsou sešity na celý školní rok.
Zbylé sešity děti použijí v průběhu roku.

nedostanou přidáno.

Nevhodné chování žáka.
Problémy se vstupem do
programu Bakalářů
Úkoly na víkend
Rodič upozornil, že děti
nedostanou úkol na víkend, ale
dostanou jej ze dne na den.
Bude mít škola elektronické
bankovnictví ?

Objevuje se, že žák sní omáčku, maso, ... , na talíři má
stále přílohu a chodí si přidat co mu chutná, ostatní
vyhodí.
Rozhodně je zcela zbytečné řešit, že doma např.
bramboračku děti jedí a ve škole ne.
a) Od pondělí, 26. 9. je přijata nová asistentka
b) V případě, že by se situace nezlepšila budeme
jednat s ???
Mělo by být odstraněno. v současné době je systém plně
funkční
V tomto případě se nejedná o problém. Děti mají stejně
jako všichni ostatní pracovní dny a musí se připravovat.

21. 10. 2016 byl požadavek projednán s tímto závěrem :
V letošním školním roce zahájíme zkušebně
elektronické platby.
Rodič obdrží specifický symbol a variabilní symbol pro
jednotlivé platby, např. plavání, učební pomůcky, školy
v přírodě, lyžařské kurzy, adaptační kurzy, školní družina,
případně další.
Děti nebudou nosit do školy extrémní částky peněz.
Akce typu divadlo, kino, výstava, ... zůstane ve stejném
režimu jako doposud. Starší děti si přinesou peníze, u
mladších dětí použije uč. třídní fond.
Důležité upozornění !!!

Zabezpečení vstupu do školy.

1. Vždy bude stanovený přesný čas, kdy musí být
platba na účtu školy.
2. Pokud platba nedorazí, nebo dorazí později (škola
peníze vrátí na účet odesílatele), budou rodiče
muset opatřit pomůcky dětem individ.
3.
Po tragické události z loňska, která se odehrála Ve Žďáru
nad Sázavou byla provedena na všech školách kontrola
vstupu. U nás bylo zabezpečení dostatečné.
Jednoznačně ale může být lepší.
22. 9. 2016 jsem se obrátil dopisem na firmu VIS Plzeň
(ve škole máme instalovaný objednávkový systém na
obědy). Tato firma rovněž dodává i jiné produkty. Nás
zajímá docházkový a přístupový systém.
Zástupci firmy se mají ozvat do 10 dnů s návrhem řešení.

Dotazy a připomínky rodičů plynoucí ze zápisů z třídních schůzek ze dne 14.9.2016
zapsané v sešitech :
Třída / připomínky rodičů

Odpovědi ředitele školy.

Vyzvedávání dětí jinou osobou ze ŠD

Děti mohou vyzvedávat pouze osoby, které zákonní zástupci
uvedli do přihlašovacích lístků.

Svačina do ŠD

V současnosti nejsme schopni zajistit výrobu svačin.

těžké aktovky – upozornění rodičů

Situaci mohou pomoci osobní skříňky dětí – dlouhodobé řešení.

Rodiče projevili zájem o prodloužení
otevření automatu

Vedoucí školní družiny podporuje dosavadní systém.

Zájem o Švp

Musí souhlasit třídní učitelka. Otázka jednání s rodiči.

Agresivní chování žáka na prvním stupni,
obavy o své děti.

Pokud je cizinci státem přiznaný statut azylanta a má trvalé
bydliště v naší spádové oblasti, jsme povinni takové dítě do
školy vzít. Prosím, informujte nás o

Hřiště

Je otevřeno.

Kuchařky nutí jíst děti jídlo, které jim
nechutná.

Zaměstnankyně byly upozorněny na připomínky rodičů.

Rodiče nepožadují nepřítomnost učitelky

Tato nabídka stále platí a platit bude. Často se setkávám
s připomínkou rodiče, která se týká výhradně jeho dítěte, ale
problém se zevšeobecňuje např. na celou třídu.

Horko ve třídách

Kroužek atletiky

V době, kdy bylo prováděno zateplení budovy byla vyměněna
původní okna s kovovými žaluziemi za okna plastová, bez
žaluzií. Ze střechy byl odstraněn motor na odsávání vzduch
z učeben. Nejednalo se o klimatizaci.
V letošním roce nebude otevřen. Podmínkou je personální
zajištění. Atletiku mohou děti

Poděkování za rozdělení bývalých 6. tříd do
3 sedmých.
Chemie poslední 8. vyučovací hodina
(budou špatné výsledky).
Třetím rokem fyzika, 3. učitel, proč, s pí.
Lánovou byla spokojenost

Uvědomujeme si kvalitu paní učitelky, která však postupně
ukončuje karieru a požádala o snížení úvazku

Volitelný předmět AJ, vyučující špatně
hovoří česky, její přízvuk ovlivňuje
konverzaci v AJ.

Celou problematiku jsme konzultovali, pí. uč. má vysokoškolské
vzdělání s aprobací AJ a zároveň má složenou i zkoušku z ČJ.
My Češi slyšíme přízvuk cizince, pokud bude vyučující např.
Švéd, Maďar, ... , také v jeho češtině uslyšíme přízvuk cizince.
Pokud však máme problém s ovlivněným přízvukem
v angličtině, je jisté, že pro rodilého Angličana jeho řeč
„matláme“ všichni, Rus, Maďar, Švéd i my Češi. Co je
podstatné : on nám rozumí, všichni se domluvíme, relativně
správný přízvuk možná získáme dlouhodobým životem mezi
rodilými Angličany.

Děti jí velice špatně rozumí, chtějí přejít na
jiný volitelný předmět, bude jim to
umožněno?

Přechody v průběhu školního roku na jiné předměty nejsou
možné,
Od 26.9.2016 je přijata nová asistentka k zmíněnému žákovi.

Nevhodné chování žáka.

