Datum:
Místo:
Čas
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

11. 4. 2022
online videokonference
17:00 hodin
Jana Rollová (člen ŠR za rodiče), Alexandr Hanousek (člen ŠR za rodiče), Jakub Matějka (člen ŠR
za zřizovatele), Zuzana Ujhelyiová (člen ŠR za zřizovatele), Eva Hlináková (člen ŠR za učitele),
Dana Špičková (člen ŠR za učitele)
X
Magdaléna Vančatová Spáčilová (ředitelka školy)

Schválení programu
Program jednání:
1. Kontrola úkolů
2. Zpráva ředitelky školy
3. ŠVP ve školní družině
4. Náplň činnosti Školské rady dle § 168 školského zákona
5. Jednací řád školské rady
6. Komunikační platforma pro rodiče
7. Různé

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – program byl schválen
1. Kontrola úkolů
a) Zajistit doplnění webové stránky školy o samostatnou záložku „Školská rada“, která bude obsahovat
seznam členů školské rady, kontakty na ně, zápisy z jednání a volební a jednací řád školské rady.
R splněno
b) Vytvořit souhrnnou zprávu pro rodiče o výsledcích dotazníku do konce února.
R splněno
c) Zaslat kontakt na odborníka, který se bude zabývat problematikou vytápění budovy.
R splněno
2. Zpráva ředitelky školy
Probíhají zápisy do první třídy. Zatím je přihlášeno 20 dětí, bereme maximálně 12. Chystá se přijímací řízení
na střední školu. Přihlášek máme 14, žáků bereme 11. Od 1. 9. 2022 bude zřejmě kapacita ZŠ i SŠ zcela
naplněna.
Ukrajinské děti se zatím nehlásí. Příchodu dětí se škola nebrání, ale není umožněno brát žáky bez doporučení
z PPP.
Byl navýšen provozní rozpočet a náklady na energie. Zatím to vypadá, že navýšení je dostatečné.
Škola velmi těžko hledá kvalifikované učitele s waldorfským seminářem, PHmax je však nastaven nepříznivě
pro tento typ školy.
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3. ŠVP ve školní družině
Přiblížení provozu školní družiny – původní dotazy od zástupců rodičů z pohledu dostatečné pohybové aktivity
žáků. Družina má režim, narušován je nicméně různým časem konce výuky žáků. Žáci mají odpočinkový režim,
následují rukodělné činnosti a volná hra. Do konce školní družiny minimum žáků. V družině probíhá především
kompenzace školní zátěže. Problém s kapacitou družiny je z důvodů nedostatečných prostor v návaznosti na
zřizovací listinu.
4. Náplň činnosti Školské rady dle § 168 školského zákona
Proběhla diskuse nad povinnostmi a možnostmi školské rady. Body povinné k projednání dané školským
zákonem budou předkládat zodpovědné osoby v rámci přípravy na jednotlivá jednání školské rady, nikoliv
pouze předseda školské rady, jak je definováno ve školském zákoně.
5. Jednací řád školské rady
Vznesen podnět na revizi jednacího řádu a volebního řádu. Shromážděny různé varianty těchto dokumentů,
které bude školská rada připomínkovat a hledat nejlepší možnou variantu pro potřeby školy. Dokumenty
sdíleny v pracovní složce školské rady. Předběžný termín dokončení úpravy dokumentů je začátek školního
roku 2022/2023.
6. Komunikační platforma pro rodiče
Neprobíhá ideálně komunikace škola versus rodiče. Není jisté, zda je to systémem nebo danou třídou. Vznesen
podnět na sdílený kalendář školních akcí.
Školská rada doporučuje ředitelce školy: Od školního roku 2022/2023 zveřejnit na webu školy roční plán akcí,
tyto akce budou sdíleny také prostřednictvím sdíleného kalendáře (např. Google) a budou dány k dispozici
rodičům žáků školy.
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
7. Různé
Diskutovány webové stránky a jejich případná modernizace. Do 14 dnů zástupce za rodiče poskytnou podněty
ke změně webových stránek a předají ředitelce školy pro zpracování poptávky.

Další jednání školské rady se bude konat dne 27.6.2022 v 17,00.

Seznam úkolů:
Eva Hlináková:

Dana Špičková
Jakub Matějka:
Zuzana Ujhelyiová:
Alexandr Hanousek:

Doplnit sjednocení formy označení zápisů

Doplnit do sekce Školská rada dokument souhrnná zpráva z dotazníků pro rodiče
Zaslat ŠVP pro školní družinu na členy školské rady
Zjistit na MHMP legislativu ohledně jednacího a volebního řádu školy
Sdílení různých variant jednacího a volební řádu školy
Sesbírat a odeslat podněty na modernizaci webových stránek školy a zaslat ředitelce
školy
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Jana Rollová:
Zapsala:
Ověřil:

Sesbírat a odeslat podněty na modernizaci webových stránek školy a zaslat předsedovi
školské rady
Zuzana Ujhelyiová
Alexandr Hanousek
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