Zápis ze zasedání školské rady dne 11. 12. 2006
Přítomni: Křížová, Machalová, Michalicová, Suchan

1)

Školská rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2005/2006.

Přes loňskou zkušenost se zpožděným dodáním výroční zprávy k projednání Školskou radou
byla letošní výroční zpráva opět dodána po termínu, a to 30. 11. 2006. Toto Školská rada
považuje za nepřípustný postup. Informován zřizovatel.
Vzhledem k prodlení při dodání výroční zprávy, kterou zřizovatel již zakomponoval
do výroční zprávy Prahy 4, neměla Školská rada možnost se včas vyjádřit, a tak nezbývá
než konstatovat, že tuto zprávu formálně schvaluje a důrazně žádá ředitele školy o zohlednění
připomínek a názorů dále uvedených.
Školská rada kladně hodnotí tyto části výroční zprávy:
• Vietnamský den
• dětský klub
• tradiční akce školy (vítání prvňáčků, Svatováclavský dětský den, Den školy,
Mikulášský den, třídní Vánoce, absolventský ples 9. tříd, poslední zvonění spojené se
slavnostním obědem pro žáky 9. tříd, reciproční návštěvy se zahraničními školami)
• školou zavedené a udržované tradice a rituály (str. 15 a také minulý bod)
• začít spolu jinak (str. 3)
• hodnocení a sebehodnocení žáků
Připomínky:
• nekoresponduje počet kroužků centra volného času Arcus (ve výroční zprávě se
objevují dva rozdílné údaje)
• doplnit rekonstrukci kanalizace (str. 2)
• školská rada se nedomnívá, že pedagogický sbor je stabilizovaný
• technické a provozní zázemí nepovažuje školská rada za standardní (chybějící
počítače ve třídách, zastaralý software)
• školská rada upozorňuje, že vybavení nábytkem (především na 2. stupni)
je nevyhovující
• klima školy není příznivé, s tím souvisí i nezmíněný problém krádeží
• formulace bodu 6 na str. 4: Klasickou výuku tělesné výuky doplňují například…
(v orig. je formulace mohou doplňovat)
• formulace bodu 11 na str. 5: … z důvodu ověřování (ne tvorby) ŠVP, viz str. 22
(…ověřujeme, zda napsané osnovy jsou realizovatelné…)
• body 1 – 3 přílohy nepovažuje školská rada za splněné, ale za průběžně plněné
Školská rada vyslovuje plnou podporu v těchto bodech:
• školská rada souhlasí s popisem nedostatečných prostor pro školní družinu a tento
problém považuje za prioritní
• První pilíř - pohoda prostředí (str. 21): podporujeme všechny zde uvedené požadavky
na zkvalitnění školních prostor

Závěr:
Školská rada se domnívá, že výroční zpráva obsahuje takové množství akcí, projektů a úkolů,
že nedává pedagogickým pracovníkům dostatečný klid a čas k plnění jejich základních
povinností daných ŠVP. Doporučujeme pro další školní rok zvážit priority a snížit počet akcí
tak, aby zůstala zachována nebo se zvýšila kvalita pro školu nejdůležitějších projektů.
2) Situace na škole a termín další schůzky školské rady
Školská rada vyslechla informaci předsedy ŠR o stávající situaci ve škole a o probíhajících
jednáních s vedoucí odboru školství. Předseda ŠR tlumočil žádost ředitele školy o svolání
schůzky za přítomnosti ředitele školy, kde by se mohl vyjádřit k současným výhradám
k vedení školy. Bylo rozhodnuto svolat jednání Školské rady za účasti ředitele školy. Termín:
21.12. 2006 v 16:00.
Poznámka z vývoje po jednání: jednání se také zúčastní na svoji žádost vedoucí odboru
školství Mgr. Ságlová a na žádost ředitele školy zástupci ředitele.

Zapsala: Mgr. Petra Křížová
Kontrola: Pavel Suchan

