Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Táborská konaného 14. října 2013

Přítomni: Miroslav Hricz, Kamila Balharová, Jiří Petráček, Mahulena Košťálová
Nepřítomni: Petr Horálek
Omluveni: Dana Křivánková-Klisáková
Hosté: František Prokop /ředitel školy/

1) Zahájení jednání ŠR
2) Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2012/13
Výroční zpráva byla elektronicky zaslána členům ŠR.
Školská rada Výroční zprávu projednala a bez připomínek schválila.
3) Kontrola zápisů z třídních schůzek
2.B – rodiče opakovaně upozorňují na stav toalet, nedostatek mýdla a toaletního papíru
Zjistíme, jak v jednání pokročil školní parlament Třetí oko, který si vzal tento problém na starost.
3.A – rodiče nesouhlasí s platbou Kč 1.000,- za plavání a s výběrem bazénu
viz bod 4)
6.A – připomínka ke špatné akustice v učebně zeměpisu
Projednáno s třídním učitelem K. Červeným, vyndají se skleněné výplně ze skříní, děti ve
spolupráci s učiteli výtvarné výchovy vyrobí nějaké dekorace, popř. nástěnky, které pomůžou k
odhlučnění. Návrhy rodičů na koberec, závěsy atd. nejsou realizovatelné z důvodu hygieny.
4) Plavání
V září se rodiče 3., 5. a 6. tříd dozvěděli o platbě za plavecký výcvik dětí. Následně přišla na e-mail
ŠR stížnost od p. Zahradníkové a zároveň si stěžovali rodiče ze 3.A prostřednictvím zápisu na
třídních schůzkách. Předmětem stížností byla neoprávněnost požadování platby za plavecký výcvik.
Ze školského zákona je patrné, že rodiče hradí pouze dopravu na plavání. Všechny ostatní náklady
hradí škola, potažmo zřizovatel. V našem případě Úřad městské části Praha 4. Bohužel na plavání
už nepřispívá několik let. Stát přispívá pouze částkou Kč 500,- na žáka. Škola musí tedy hradit
náklady z peněz, které by využila např. na výbavu učeben atd.
Návrhy rodičů, aby bylo plavání dobrovolné nemohou být zatím vyslyšeny vzhledem k tomu, že
škola má plavání ve Školním vzdělávacím programu /ŠVP/ a je tedy povinné.
Pan ředitel na základě všech uvedených skutečností oznámil, že tento školní rok škola plavání
uhradí v plné výši a pro další školní rok se rozhodne, zda se plavecký výcvik vyjme ze ŠVP. V tom
případě by pak plavání bylo už jen na rozhodnutí rodičů.
Školská rada navrhla panu řediteli, aby byli rodiče žáků, kterých se bude plavání týkat příští školní
rok, s předstihem informováni /např. na lednových třídních schůzkách/, a mohli se rozhodnout, zda
budou ochotni plavání příští rok platit či nikoli.
Co se týká výběru bazénu-výuka plavání probíhá v bazénu na Slávii již několik let. Důvodem je

fakt, že bazén splňuje hygienické podmínky a je dobře časově i dopravně dostupný.
Rodiče budou informováni prostřednictvím žákovských knížek.
5) Přechod
Bohužel se na jednání nedostavil žádný zástupce od zřizovatele, takže problém s přechodem je
nadále otevřený. Pan Petráček nicméně slíbil zjistit možnosti, jak by mohla škola sama přispět ke
zvýraznění přechodu, popř. obnovení barvy na bílých pruzích.
6) Informace k dříve řešeným podnětům
Rodiče upozorňovali na špatný stav učebnic fyziky. Škola bude v nejbližší době pořizovat nové
učebnice /nejedná se o obsah, ale kvalitu vazby/.
Rodiče letošních žáků 8.A, kteří se spojovali ze dvou tříd měli obavu, zda nejsou znalosti
matematiky na příliš odlišné úrovni v každé ze tříd. Paní učitelka Fenclová dala proto na náš popud
žákům nečekaný srovnávací cest a závěr byl ten, že úroveň obou bývalých tříd je podobná.
Stížnosti žáků na kvalitu jídel ve školní jídelně řeší dlouhodobě Třetí oko. V červnu proběhla mezi
žáky anketa, v pátek 11. října proběhla schůzka zástupců Třetího oka s vedoucí školní jídelny p.
Uhlíkovou. Výsledky jednání visí na nástěnce Třetího oka ve 2. patře. Situaci budeme nadále
sledovat.
7) Termín příštího jednání Školské rady je plánován na leden 2014.
8) Ukončení jednání ŠR

