Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Táborská konaného 27. ledna 2014

Přítomni: Miroslav Hricz, Kamila Balharová, Jiří Petráček, Mahulena
Košťálová, Petr Horálek
Nepřítomni: Dana Křivánková-Klisáková
1) Zahájení jednání ŠR
2) Kontrola zápisů z třídních schůzek
3. A - nefunční zářivky ve třídě+roleta mezi okny
Problém se již řeší ve spolupráci s rodiči.
5. A - dotaz na možnost výuky ruštiny nebo španělštiny
Škola v současné době nabízí výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny. Pokud
by na školu nastoupil učitel s aprobací na jeden z požadovaných jazyků, mohl by
se další jazyk zahrnout do nabídky, není ale jisté, že by o něj byl mezi dětmi
zájem. V letošním školním roce pro malý počet zájemců neprobíhá ani výuka
francouzštiny.
5. B - nesouhlas rodičů s rozvrhem hodin plavání během Týdne sportů
Podle informací vedení školy již vyřešeno.
3) Podněty od rodičů
a) Někteří rodiče poukazují na příliš velké teplo v budově školy. Jedná se zřejmě
ale jen o některé třídy, které jsou ve vyšších patrech, v některých místnostech je
problém spíše opačný. Učitelé mohou regulovat teplotu v jednotlivých třídách.
Ve škole byl problém i s kotlem, který je již odstraněn.
b) Žádost rodičů, aby si děti nemusely psát do slovníčků na angličtinu
výslovnost jednotlivých slovíček.
Tuto žádost předáme k zvážení a vyřešení řediteli školy, neboť otázky výuky
spadají do jeho kompetence.
Za ŠR navrhujeme, aby měly děti ve slovníčku tabulku s anglickými znaky a
jejich výslovností, a pokud budou chtít, aby si slovíčka přepisovaly foneticky.

c) Rodiče žáků /hlavně/ ze šestých tříd chtěli vědět, proč paní učitelka
Prokopová - Machalová nastupuje zpátky do školy v pololetí, a tím pádem se
dětem mění vyučující matematiky. Dále zda nedochází ke střetu zájmů tím, že je
ženou pana ředitele.
Paní učitelka se vrací po mateřské dovolené a ze zákona musí po skončení
mateřské nastoupit do zaměstnání v uvedený termín. Co se týká střetu zájmů,
nemůže pouze zastávat funkci ve vedení školy.
4) Podněty pro zřizovatele
Na pana Horálka /zástupce zřizovatele/ byl vznesen požadavek, aby zjistil, proč
MČ Praha 4 nežádá o grant na prevenci kriminality, dále proč se často mění
drogový koordinátor a v neposlední řadě již dříve projednávaný problém, který
se týká přechodu u školy. Již několikrát nám bylo přislíbeno projednání
zvýraznění, opravení a natření přechodu u školy. Stav ale zůstává stále stejný.

4) Dříve projednávané
Plavání-pan Horálek přislíbil zjistit, zda není ještě nějaká možnost financování
ze strany zřizovatele.
Dále domluveno, že vedení školy bude na čtvrtletních třídních schůzkách /duben
2014/ informovat rodiče žáků, kterých by se plavání týkalo ve školním roce
2014/15, o nutnosti finančního příspěvku ze strany rodičů a zjistí, jaký by byl v
tom případě o plavání zájem.
Pokud by rodiče s příspěvkem nesouhlasili, bude třeba vyjmout plavání ze
Školního vzdělávacího programu, a v tom případě by bylo nabízeno pouze jako
kroužek v odpoledních hodinách.
5) Dopravní značka
Návrh p. Petráčka na sepsání žádosti na Odbor životního prostředí a dopravy o
umístění dopravní značky "Zákaz zastavení" s vymezením platnosti dodatkovou
tabulkou pro prostor před školou.
Ostatní členové ŠR s návrhem souhlasí, žádost bude sepsána a zaslána na
OŽPD.
6) Ostatní

Pan Horálek informoval ostatní členy ŠR o tom, že na základě reportáže televize
Nova o úrovni jídel ve školních jídelnách, která se týkala i naší školy, byli s
kolegyní na "přepadovém" obědě ve školní jídelně. Závady neshledali. Jídlo
hodnotili jako chutné. Zápis je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

7) Termín příštího jednání ŠR je plánován po dubnových třídních
schůzkách.
8) Ukončení jednání ŠR

Zapsala: Mahulena Košťálová

Kontrola: Kamila Balharová

