Zápis z jednání školské rady dne 6. 5. 2014
Přítomni: Ing. Tomáš Hála, Mgr. Monika Szabóová,, JUDr. Jaroslava Holánková, Mgr.
Radka Martínková, Mgr. Jaromír Novák, Ing. Tomáš Paulus, Ing. Miriam Piskačová, Mgr.
Lubomír Zíta, Mgr. Jitka Haslingerová
Omluven: Ing. Libor Hrstka
Program jednání
1) aktuální informace k tématům z minulého jednání
2) informace k výuce dětí s postižením a asistenty (včetně schválení dodatku ŠVP
Spektrum podle RVP přílohy LMP)
3) možnosti výuky čtení a psaní
4) organizace výletů a ŠvP
5) unifikace učebnic
6) informace k personálním změnám na škole
7) pravidla pro vytváření kandidátek pro volbu členů ŠR
8) zpětná vazba ke knize a možnosti kurzů "Respektovat a být respektován"
9) různé
Jednání
1. Program byl bez připomínek schválen.
2. Paní ředitelka reagovala na dotaz z minulého jednání informací ohledně čipů, které
vlastní někteří rodiče. Většina čipů je již zablokována, není problém s pohybem cizích
osob v budově školy.
3. Paní ředitelka seznámila ŠR se svým pozitivním postojem k působení asistentů. Paní
zástupkyně podrobně informovala o žádostech na asistenty, které byly v řádném
termínu podány (v současné době na škole pracuje 2x asistent pro sociálně
znevýhodněné žáky, 7x asistent pedagoga. Na další období byly podány žádosti na
asistenty do 8 tříd pro 10 žáků). Pro žáka s LMP byly již prostředky na asistenta
schváleny, na ostatní se čeká.
Dále radu seznámila s dodatkem ŠVP pro děti se zdravotním postižením, podle
kterého se bude v příštím školním roce vzdělávat 1 žák ve 2. třídě. Rada vzala tento
dokument na vědomí.

4. Paní ředitelka sdělila své stanovisko k otázkám metod výuky čtení a psaní. Metodické
sdružení 1. stupně se dohodlo na sjednocení všech metod, pokud nebude odpovídající
poptávka ze strany rodičů. U zápisu do prvních tříd mohou rodiče projevit své přání
ohledně výukových metod. V budoucích druhých třídách, kde se nyní učí písmo
Comenia Script a genetická metoda čtení, se bude v těchto metodách pokračovat.
Dle vyjádření pí ředitelky neprojevili rodiče u zápisu o nové metody čtení a psaní
zájem. V loňském školním roce projevili pouze dva rodiče u zápisu zájem.
5. Na dotaz pana Pauluse, jak jsou rodiče informování o chystaných akcích školy, bylo
sděleno následující: o všech akcích jsou zákonní zástupci informováni na třídních
schůzkách, prostřednictvím sdělení v žákovské knížce, případně informačními letáčky.
Školní akce podléhají řadě pravidel, která jsou standardně dodržována. Na dotaz paní
ředitelky, kteří konkrétní rodiče nebyli informováni o plánovaných akcích školy, pan
Paulus sdělil, že je nezná, že se informace k němu pouze donesla.
6. Učebnice se vybírají na základě společné dohody vyučujících daného předmětu nebo
metodického sdružení 1. stupně.
7. Paní ředitelka odpověděla na dotaz ohledně personálních změn ve škole. V současné
době odcházejí 3 zaměstnanci na vlastní žádost. Některým končí pracovní smlouva.
8. Pan Paulus požadoval nastavení nových pravidel pro vytváření kandidátky pro volby
členů do Školské rady – zástupců rodičů. Zatím nepodal žádný návrh ke změně.
Dodatečně se bude tímto zabývat. Na příštím jednání ŠR seznámí členy se svými
návrhy, které dle svého návrhu prodiskutuje se členkami volební komise. Paní
ředitelka projevila zájem o spolupráci.
9. Knihu "Respektovat a být respektován" lze využít jako jeden z informačních zdrojů
k práci pedagogů. Některé formy a metody jsou v práci běžně užívány a známy
z jiných školení.
10. Mgr. Monika Szabóová obeznámila členy ŠR o svém rozhovoru s panem Havlíkem,
který se vyjadřoval v Poděbradských novinách k situaci na naší škole. Na dotaz, odkud
má informace o vnitřním chodu školy, sdělil, že informace nemá a autorem článku je
někdo jiný. Na toto sdělení mu byla nabídnuta možnost návštěvy školy a získání
informací.

Zapsala Mgr. Radka Martínková, místopředsedkyně ŠR
Ověřil Ing. Tomáš Hála, předseda ŠR

