Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Chodov konaného dne 17. 10. 2016
Přítomni: Ing. Jana Murčová, Mgr. Dagmar Marvanová, Mgr. Jana Hanáková, Ing. Petr Palatka,
Ing. Jiří Štyler, Václav Homolka
Host: RNDr. Jan Hovorka
Program:
1. Projednání výročních zpráv
2. Schválení výročních zpráv
3. Plány do budoucna
1. Členové školské rady se seznámili s obsahem obou výročních zpráv již před jednáním a
neměli k nim žádné připomínky.
a) Ředitel školy shrnul úspěchy školního roku 2015/16 a ocenil zejména práci učitelů, kteří se na
výsledcích soutěží znalostních, sportovních i uměleckých svou prací se žáky výrazně podíleli.
Závažný problém vidí ředitel školy v nedostatku finančních prostředků na nenárokové složky
platů (odměny, osobní ohodnocení) pro učitele pracující na nadstandardní úrovni. Prostorové
možnosti školy jsou plně využívány, potvrzuje se potřeba dostavby. Současné možnosti školy
vedou k velké naplněnosti tříd na prvním stupni (28 žáků na třídu) a po úspěšném přechodu
mnoha žáků na víceletá gymnázia (35 žáků – tedy více než jedna třída) počet žáků ve třídách
druhého stupně výrazně klesá (21 žáků na třídu).
b) Ve školním roce 2015/16 pokračovala škola v úsilí modernizovat vybavení školy, byl
zakoupen nový konvektomat pro mateřskou školu, upraveny prostory pro skladování materiálu
a pomůcek v mateřské školy, upraveny dopadové plochy na zahradě. Pokračovala postupná
obměna stropních svítidel, dokončena výměna svislých vodovodních rozvodů a mnoho dalších
oprav.
c) Škola dlouhodobě usiluje o zvýšení bezpečnosti žáků před školou, v uplynulém škole roce po
projednání se zákonnými zástupci žáků a na základě jejich připomínek požádala o doplnění
přechodu světelnou signalizací. Škola využívá dvě budovy, děti přecházejí do školní družiny,
na tělocvik do tělocvičny, na obědy do školní jídelny, učitelé během přestávky přecházejí mezi
budovami (např. vyučující angličtiny).
2. Rada školy schválila Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2015/16, schválila Výroční zprávu MŠ
za školní rok 2015/16.
3. Ve školním roce 2016/17 škola plánuje obměnu vybavení školní jídelny v základní škole,
úpravu prostor pro zaměstnance školní kuchyně v mateřské škole. Základní škola má v tomto
roce o 13 žáků méně (stále se pohybuje na hranici své maximální kapacity), snížila počet
pracovníků, snaží se optimalizovat své zdroje jak prostorové, tak lidské.
4. Byly diskutovány možnosti vícezdrojového financování dostavby, nyní je velká podpora pro
zvyšování kapacit základních škol, zřizovatel však zatím nemá volné investiční prostředky
(nutná spoluúčast).
5. Příští jednání proběhne pravděpodobně v květnu 2017 (po uzavření zápisů do 1. tříd a MŠ).
Usnesení
Školská rada schvaluje
- Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2015/16
- Výroční zprávu MŠ za školní rok 2015/16
Bere na vědomí
- Informace o plánech pro rok 2017
Podporuje
- Dostavbu školy
- Zvýšení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy doplněním přechodu pro chodce světelnou
signalizací
V Praze dne 17. 10. 2016
Zapsala: Mgr. Jana Hanáková

Ověřila: Ing. Jana Murčová

