Zápis z jednání školské rady
Datum:

1. 11. 2016, ZŠ Tuchlovice

Zahájeno:

18:00

Přítomni:

Petra Herdová, Mgr. Irena Lažanová, Ing. Vladimír Olič, Petr Vondráček,
Ondřej Martinec, Mgr. Pavlína Opatrná

Host:

od 18:30 ředitel školy Mgr. Jan Bejček

Zapisovatel:

Petra Herdová

1. Shrnutí získaných podnětů ze setkání s rodiči.
2. Zástupci školské rady předali řediteli školy podrobné informace ze setkání s rodiči a
diskutovali nad jednotlivými body:
a. školní jídelna – vydávající kuchařky mají jasné instrukce dát každému dítěti celou
porci. Výběr ze dvou jídel zatím zůstane z kapacitních důvodů dva dny v týdnu.
Projekt na rozšíření jídelny se připravuje, studie je odsouhlasena. Po vydání
stavebního povolení se budou hledat finanční prostředky, např. z fondů EU.
b. stížnosti na chování některých žáků na 1. stupni – pan ředitel seznámil školskou
radu se svým pohledem na situaci. Na řešení pracuje ve spolupráci s rodiči. Rodičům i
žákům doporučuje řešit problémy nejdříve s třídní učitelkou, následně pak s vedením
školy.
c. kouření před areálem školy - v areálu školy je kouření zakázáno. Mimo areál školy
nemají učitelé žádné pravomoci, mohou žáky napomenout nebo informovat rodiče.
d. vandalismus mimo areál školy - svědkové takových událostí musí informovat obecní
úřad nebo rovnou volat policii.
e. zamykací šatní skříňky pro žáky 2. stupně
- vedení školy si nechalo udělat
cenové nabídky několika variant uzamykatelných skříněk. Vybraná varianta,
využívaná i na jiných školách je i tak finančně dost náročná. Kvůli vysoké ceně,
250.000 Kč na skříňky pro jeden pavilón, je třeba nejdříve najít či získat odpovídající
finanční prostředky.
f.

papírové utěrky na toalety – v jedné třídě se již testuje typ trhacího zásobníku.
Pokud se osvědčí, plánuje se pořízení zásobníků do družiny a na toalety.

g. omamné a psychotropní látky a nebezpečné předměty – ve školním řadu je uveden
přesný postup, jak si počínat při podezření na držení uvedených látek či
nebezpečných předmětů. Pedagogové v takových případech musí volat policii a
kontaktovat rodiče.
h. používání mobilních telefonů v době vyučování (resp. o přestávkách) – v současné
době je možné nastavit si pravidla v jednotlivých třídách s třídním učitelem. Uvažuje
se o zavedení pravidel pro celou školu, rodiče budou případně informování na
třídních schůzkách.
i.

návrh na zapojení školy do projektu Lesů ČR – LESNÍ PEDAGOGIKA – paní učitelka
Lažanová tohoto projektu využila a 3. 11. 2016 se svou třídou navštíví lesního
pedagoga v Křivoklátě.

j.

výuka angličtiny – od září působí na škole dva aprobovaní angličtináři. Pokud by se
našel rodilý mluvčí, který by na škole vedl kroužek AJ, byl by vítán. V první třídě je
nyní kroužek AJ.

k. třídní schůzky – třídní schůzky jsou zatím časově odděleny pro 1. stupeň od 16:00 a
pro 2. stupeň od 17:00. Rodiče, kteří mají ve škole 2 a více dětí na jednom stupni, se
mohou na individuálně s každým třídním učitelem domluvit na osobní konzultaci.
3. Představení dvou projektů
Pan ředitel ŠR seznámil s plánem projektu na rekonstrukci čtyř odborných učeben, která by
měla být realizovaná z evropských fondů IROP. Plán je ve fázi zpracování projektové žádosti.
Škola by se také ráda zapojila do Výzvy 0216022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ, který využije např. k dalšímu vzdělávání pedagogů.
4. Odstoupení člena školské rady
Mgr. Irena Lažanová oznámila, že se rozhodla ze školské rady odstoupit. Nový zástupce školy
bude zvolen na nejbližší pedagogické radě.
Na následujícím jednání školské rady, které je plánováno ještě do konce roku 2016, se
budeme zabývat uvedenými podněty ze setkání s rodiči a s informacemi získanými od ředitele
školy.

