Zápis z jednání Školské rady ZŠ Táborská
5. 5. 2016
Přítomni: Mahulena Košťálová, Jiří Petráček, Dana Křivánková-Klisáková, Petr Horálek, Miroslav
Hricz, Karel Zavřel
Host: František Prokop (ředitel školy)
1. Zahájení jednání ŠR
2. Podněty z třídních schůzek:
• 2.C: na školním hřišti údajně cizí lidé vytlačují družinu
Stanovisko ŠR: hřiště je veřejné, návštěvní řád nespecifikuje žádnou přednost
družiny, vše je na domluvě. Družinové děti se mají obrátit na vychovatelku či
vychovatele, přítomen je případně i kustod hřiště.
• 5.A: rodiče vyjádřili přání, aby se v krámku neprodávaly sladkosti
Stanovisko ŠR: z několika důvodů se škola nechystá této žádosti vyhovět. Jednak
škola nemůže dost dobře nájemci diktovat, co smí a nesmí prodávat. Dále se
domníváme, že i kdyby se podobný zákaz zavedl, problém by to nevyřešilo,
v blízkosti školy je hned několik obchodů, kde si děti mohou sladkosti koupit.
Dalším důvodem je chystaná vyhláška MŠMT, která bude tuto problematiku
upravovat centrálně, bylo by tedy zbytečné si nyní nastavovat nějaká pravidla
provizorní. ŠR se domnívá, že především sami rodiče musí ve svých dětech
vypěstovat návyky zdravého stravování.
• 5:A: rodiče by si přáli, aby třídní učitelkou na druhém stupni pro ně byla M. Škábová
Stanovisko ŠR: přidělování třídnictví je zcela v kompetenci ředitele školy, ten bere
přání rodičů 5.A na vědomí.
• 7.A: rodiče vyjádřili přání, aby jejich děti dostávaly více domácích úkolů
Stanovisko ŠR: zadávání či nezadávání domácích úkolů je zcela v kompetenci
každého z učitelů a závisí na jejich přesvědčení o smysluplnosti domácích úkolů.
• 7.A: rodiče by si přáli, aby si žáci v každé hodině zapisovali do sešitu, co dělali
Stanovisko ŠR: podobně jako domácí úkoly, i způsob záznamu toho, co se na hodině
probíralo je v kompetenci každého z učitelů. Vedení školy ani ŠR nebudou učitele
k něčemu podobnému nutit. Pokud rodiče vnímají tento problém jako konkrétní
příčinu obtíží jejich dítěte, ať na něj v tomto směru působí a vedou ho k podobným
zápisům. K záznamu toho, co ve škole dělali, je dobře možno využít i školní diář.
3. Různé
• podnět ředitele školy směrem v městské části: jaká je finanční situace ohledně slíbené a
následně zrušené renovace povrchu hřiště a opravy radiátorů? P. Horálek přislíbil zjistit
aktuální stav věcí.
• dotaz J. Petráčka směrem k zástupcům městské části: jaká je situace ohledně výhledově
plánované rekonstrukce Táborské ulice ve spojitosti se studií prezentovanou na panelech
před školou? Jedná se jen o studii, konkrétní realizace úprav není zatím plánována a
zmíněná studie není pro městskou část závazná.
4. Další jednání ŠR bude iniciovat předsedkyně M. Košťálová v září 2016.
5. Ukončení jednání ŠR.
Zapsal: Karel Zavřel

