Zápis z jednání Kolegia rodičů SRPD při ZŠ a MŠ Chodov konaného dne 23. 10. 2019
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Mgr. Zuzana Ujhelyiová, radní pro školství Prahy 11, RNDr. Jan Hovorka, ředitel školy, Mgr. Jana Hanáková,
zást. ředitele, Mgr. Lenka Zábranská, vedoucí vychovatelka ŠD a vedoucí učitelka MŠ, Lenka Víchová, vedoucí
stravovacích úseků ZŠ a MŠ
Program:
1.
2.
3.
4.

Informace ředitele školy¨
Volba zástupce rodičů do školské rady – návrh kandidáte, průběh volby
Schválení rozpočtu na školní rok 2019/20
Různé

Předsedkyně spolku a ředitel školy uvítali všechny přítomné a představili Mgr. Ujhelyiovou.
1. Ředitel školy informoval rodiče o zahájení dostavby, dosavadním průběhu a plánu postupu stavby. Budování
základové desky přineslo určité omezení v prvních dnech školního roku, ale v současnosti již škola může
využívat všechny učebny s výjimkou cvičné kuchyně. V závěru prázdnin bylo nutné vyklidit některé prostory –
cvičnou kuchyni, sklad zahradního náčiní, sklad materiálu a náhradních dílů (náhradní desky a sedáky
k lavicím a židlím, náhradní zářivky apod.). Škola v nouzi využila kolovnu, kam část majetku uložila. Postupně
hledala náhradní prostory, některé i v jiných školách na JM. Zvažován byl i nákup zahradního domku, ale ten
by dále omezil venkovní prostor, který v odpoledních hodinách využívá 150 dětí ŠD. Družina proti dalšímu
zabrání prostoru protestovala. Nyní je již kolovna uvolněna, ale mezitím stavba ještě více zúžila prostor na
procházení (nyní je již zabráno téměř celé parkoviště). V dalším období budou započaty stavební úpravy celé
boční části a ta bude úplně uzavřena. Vedení školy je líto, že dostavba přináší i nepříjemná omezení, ale ta
budou vyvážena novými školními prostorami od dalšího školního roku, kdy plánujeme i obnovení provozu
kolovny v plné míře.
Ředitel vyzval rodiče ke spolupráci a toleranci, pokud v tomto školním roce dojde k nějakým omezením, škola
se je bude vždy snažit minimalizovat tak, aby žáci a zejména jejich výuka nebyli zasaženi.
2. Člen školské rady za zákonné zástupce Ing. Petr Palatka v ní ukončil svou činnost, neboť od školního roku
2019/20 již žádné z jeho dětí není žákem ZŠ a MŠ Chodov. Z jednání kolegia by měl vzejít návrh na nového
člena rady školy a ten by měl být zvolen na jednání všech třídních schůzek. Každá třída má k dispozici volební
záznam, jehož součástí je prezenční listina a záznam pro zapsání výsledku volby. Celý dokument nakonec
svými podpisy ověří dva zákonní zástupci z dané třídy.
Do rady školy byla jako zástupce rodičů navržena paní Monika Dušková, předsedkyně spolku. Její nominaci
schválilo kolegium: pro 14, zdržel/a se 1, proti 0
3. Kolegiu byl předložen návrh rozpočtu SRPD při ZŠ a MŠ Chodov na školní rok 2019/20, rozpočet byl schválen:
pro 15, zdržel/a se 0, proti 0.
4. a) Škola zaznamenala několik případů zneužívání sociálních sítí ze strany dětí. Jednalo se o aktivity mimo
školu, které ovšem měly negativní dopad i do třídních kolektivů. Snažíme se s kyberšikanou bojovat
preventivní prací – poučujeme děti o správném a bezpečném chování, ale problém je často v nezralosti
uživatelů – malých dětí. Tím, že jim rodiče umožní přístup na internet, zřízení facebookových profilů a přístup
na instagram (často již na prvním stupni ZŠ), přebírají na sebe odpovědnost, jak se děti v tomto prostředí
budou chovat. Škola plánuje další poučení žáků o této oblasti, naplánovala dlouhodobější práci s třídními
kolektivy zasaženými právě zneužíváním soc. sítí, ovšem bez podpory rodičů je tato snaha marná.
b) Vedoucí školní jídelny požádala rodiče o doplnění stravovací komise, v loňském roce ukončilo docházku
několik dětí, jejichž rodiče byli členy komise a ta má nyní pouze 1 členku. Bylo by dobré, aby z jednání
třídních schůzek vzešli další zájemci a ti se přihlásili na e-mail jidelna@zskv.cz.
c) Jeden ze zástupců vznesl dotaz týkající se výjezdu na ozdravný pobyt – zda se třídou vyjíždí i asistent
pedagoga, pokud ve třídě pracuje. Ano, škola počítá s výjezdem asistentů na ozdravné pobyty.
Vedení školy bude hledat možnost zveřejňování informací na portálu ŠkolaOnLine tak, aby je viděli všichni
rodiče.
Zapsala: Jana Hanáková
Ověřila: Monika Dušková

