Zápis ze schůze školské rady 10. 11. 2022, 17:17, ZŠ Chvaletická
Přítomni:
za školskou radu: Markéta Procházková, Radim Lovětínský, Iva Brabcová, Jana Bartáková
(online)
nepřítomni: Miroslav Froněk, Michaela Adámková
za vedení školy: Josef Knepr, Klára Hrušková, Věra Kovářová, Josef Formánek
Program:
• Schválení jednacího řádu, odsouhlaseno 4 hlasy.
• Schválení výroční zprávy – schválena všemi přítomnými – 4 hlasy.
Zhodnocení průběhu školního roku 2021/2022
- Žáci – škola má 856 žáků, nárůst oproti loňsku, žáci se SPU, děti z Ukrajiny, více
než 100 cizinců - financováno z více zdrojů (EU fondy, ministerstvo vnitra, obec)
- Sbor
o částečné úvazky, externí učitelé, 11 asistentů, nedostatek tříd, nabídka PVP
=> komplikovaná tvorba rozvrhu. Podařilo se zajistit startovací byty pro
některé kolegyně.
o Pravidelná setkání pedagogů: provozní porady, metodická sdružení a
předmětové komise, výchovné porady, pedagogické rady.
-

-

Akce
o lyžařské kurzy, loni Špindlerův mlýn - příliš se neosvědčil, Alpy mají
bezpečnější provoz na sjezdovkách. Letos pojedou 7. třídy na lyžařský
výcvikový kurz financovaný MČ P-14 – děkujeme za financování
z rozpočtu MČ. LVVZ Lofer – pro zájemce od 4. třídy výše – naplněn
během 3 dnů (platí si sami).
o Přechod Krkonoš – 1. třídy, 2 turnusy.
o ŠVP – vyjedou všechny třídy, adaptační kurzy, cyklovýlet…
o Výjezdy do zahraničí
 Anglie – výjezdy ve dvouletých cyklech, velký zájem, letos 150
přihlášek, budou 2 turnusy
 Německo 1denní zájezd
Peníze od magistrátu na podporu dětí – požádalo 17 rodin, další rodiny oslovují
třídní učitelé individuálně, zbylé peníze budou použity na podporu sociálně
slabších.
Preventivní programy – 6. tř. adaptační kurzy (podpora z MČ), dlouhodobá
primární prevence, safer internet, městská policie.
Člověk a příroda – zoo, okolí školy, supervize pro učitele, podpora vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Vybavení počítačové učebny pevnými stanicemi PC, PC do kabinetů, IT školení
pro pedagogy.

Nástin koncepce chodu školy ve školním roce 2022 / 2023
Kapacita školy, třídy, učebny, školní jídelna
- Škola bude moci otevřít 3 nové první třídy o kapacitě 25 žáků v příštím školním
roce, na více není volná kmenová třída. Předpokládaný převis spádových dětí se
bude řešit cestou změny spádovosti na konci kalendářního roku. Další možnosti
navýšení kapacity školy (nástavba, výpověď školy Arcus) nejsou reálné v tak krátké
době.
- V plánu příčka ve vestibulu dolní budovy – vznikne prostor pro výuku půlených
hodin, ale nebude vhodná na kmenovou třídu.
- Učebny – poděkování zřizovateli za rekonstrukci dílny, kuchyňky, laboratoře –
chemie.
- Jídelna – kapacita je na maximu, další varianta je udělat výdejnu na dolní budově,
ale nelze za stávající situace.
Kroužky
- Široká nabídka učitelů, rodičů, agentura. Velký zájem na prvním stupni, malý na
druhém.
Družina
- Zpráva od nového vedení školní družiny – Ondřej Bohata. Nové aktivity v rámci
družiny – Halloween, družinové kino, čertovská stezka.
- Poděkování družinářkám – v dopoledních hodinách vykonávají asistenci ve
třídách. Některé děti potřebují osobní asistenci ze zdravotních aj. důvodů. Škola
dostává 100tis. /rok na asistenci. Prodleva mezi vznikem nároku na asistenci u
žáka a jeho přiznáním, kterou řeší škola z vlastních zdrojů.
Aktivity
- ples, Listopadání + další tradiční akce viz výše
Granty EU, MV, asistence, speciální pedagogové, šablony => OP JAK, doučování dětí
cizinců, 2 úvazky psychologa – v ČJ a v ukrajinštině (podpora uprchlíků).
Různé
- Zamyšlení nad propagací výroční zprávy mezi rodiče, obsahuje řadu zajímavých
informací. Příští rok by mohla být zkrácená verze ve formě letáku s odkazem na
celou zprávu.
Zapsala: Markéta Procházková

