Zápis ze schůze Školské rady
Čtvrtek 12. 5. 2022 17.30 ZŠ Chvaletická – Jídelna
Program:
• Přivítání
• Představení členů Školské rady a členů vedení školy
Přítomni:
za školskou radu: Markéta Procházková, Radim Lovětínský, Iva Brabcová, Jana Bartáková
za vedení školy: Josef Knepr, Klára Hrušková, Věra Kovářová, Lenka Knapová
Nepřítomni:
Zástupci za městskou část, bez omluvy, pozvánka na schůzi jim byla doručena standardním způsobem
přes podatelnu.
• Volba předsedy a místopředsedy
Předsedkyní školské rady byla zvolena Markéta Procházková - 4 hlasy.
Místopředsedou byl zvolen Radim Lovětínský - 4 hlasy.
• Hodnocení průběhu školního roku 2021 / 2022
Žáci
- Škola má v současné době 807 žáků, z toho 70 cizinců + nově 34 běženců z Ukrajiny.
Každoročně dochází k nárůstu počtu žáků. Před několika lety se zvětšila spádová oblast školy
a nyní škola nemá kapacity na přijmutí všech spádových dětí. Odcházejí 3 deváté třídy.
V letošním roce bude třeba sloučit třetí třídy, aby vznikl prostor pro 4 první třídy. V příštím
roce již škola bude moci přijmout pouze 3 první třídy. Demografická křivka ve spádu vyžaduje
akutně řešení, jinak bude muset škola odmítnout velké množství spádových dětí.
Komplikovaná situace bude též pro rodiče, kteří již mají dítě na naší škole a sourozenec se
nedostane. Vedení školy vidí řešení ve využití prostor dolní budovy, které má nyní v nájmu
střední škola Arcus, dosavadní jednání s městskou částí nevedly k vyřešení této otázky.
- Na škole je 40 žáků se speciálními potřebami, někteří mají asistenta pedagoga, v dopoledních
hodinách pomáhají při asistenci dětem též vychovatelky z družiny.
- Pokud dítě se speciálními potřebami nastupuje do školy a nemá ještě svého asistenta
pedagoga, jehož přidělení trvá řadu týdnů, zajišťuje asistenta na přechodnou dobu škola ve
spolupráci s městskou částí (žádost o finanční podporu), je důležité, aby měl žák podporu
okamžitě (obzvláště v 1. třídě).
- V současné době pomáhá na škole s integrací dětí ukrajinských běženců paní as. Rašková a
paní psycholožka Yanka Moiisienko. Tyto děti mají kromě vyučování s kmenovou třídou ještě
zvláštní hodiny výuky, v odpoledních hodinách doučování a podporu paní psycholožky. Škola
žádala MČ o příspěvek na tyto asistenty, nyní jsou placeni ze mzdových prostředků školy.
- Některé děti běženců nemají peníze na obědy, zajišťuje p. uč. Medová cestou sponzorů, též
spolek rodičů přispěl částkou 20 000 na potřeby uprchlíků.
- Škola potřebuje při řešení otázky ukrajinských běženců podporu a pomoc a potřebuje ji včas.
Při tomto požadavku bylo sděleno, že v půlce května vyjde manuál na hodnocení žáků
z Ukrajiny.
- V následujícím školním roce bude otevřena přípravná třída.
Sbor
-

Pedagogický sbor má 63 pedagogů, v následujícím roce jen drobné personální změny.

Akce
LVVZ - v letošním roce vyjely na lyžařský kurz 7. a 8. třídy s finanční podporou městské části, 1/3 dětí
stála poprvé na lyžích.
Ples – proběhl v Uhříněvsi, vydařil se.
Školy v přírodě – každá třída pojede na ŠVP, některé jely i na podzim.
Další akce – rafty, přechod Krkonoš prvňáčků…
• Informace o prováděných opravách a úpravách školy v roce 2021, 2022
Proběhla rekonstrukce odborných učeben: dílna, kuchyňka, chemická laboratoř, oprava pracovny
biologie. Rekonstrukce trvala od října do února, projekt byl starý 5 let, škola se zasadila o to, aby byly
odborné učebny zrekonstruovány dle současných moderních požadavků, tak aby mohly dlouhá léta
dobře sloužit dětem, vícenáklady platila škola ze svého rozpočtu, přispěl též spolek rodičů.
• Informace o plnění rozpočtu v roce 2022
Rozpočet škola dostala minulý týden. Do konce června je třeba vyčerpat ½ rozpočtu.
Havarijní stav rozvodů vody a odpadů, vysoké částky za opravy každý rok. Vysoké částky za vytápění
školy.
• Spolupráce školy s SR Lehovec
Spolupráce je skvělá, poděkování.
• Návrhy školy na oblasti možné spolupráce mezi školou a Školskou radou
Řešení otázky zkapacitnění školy tak, aby mohla přijmout všechny spádové děti.

zapsala Markéta Procházková

