Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
17. 5. 2022
Přítomni: R. Šimon, B. Janečková, V. Homolka, M. Dušková, L. Felgrová, J. Hanáková
Host: J. Hovorka, ředitel školy

1. Vystoupení ředitele školy - výsledky hospodaření, předpoklad finančního krytí zvýšených
nákladů (energie apod.).
- Vše proběhlo v pořádku, škola čerpá rozpočet rovnoměrně.
- Problém s úhradou čerpané energie v přechodném období než byla dostavba předána
k využívání škole.
- Jediný spor se zřizovatelem – výše schváleného příspěvku do fondu odměn (zřizovatel snížil
na minimum, více posílil rezervní fond z důvodu obav z růstu cen energií.
2. Informace o proběhlé kontrole využívání nové přístavby – potřeba 10 kmenových učeben.
3. Škola od září otevře dvě přípravné třídy (počet dětí doporučených do PT vzrostl – zřejmě
částečně i v důsledku „covidového“ období), nedostane však finanční krytí na dobu září –
prosinec 2022. Bylo by vhodné posílit převod ze zlepšeného HV do fondu odměn na Kč
250.000. Navrhovanou výši doporučí členové ŠR za zřizovatele na jednání ZMČ, které se
schvalováním přídělů do fondů bude zabývat.
4. V současné chvíli škola potřebuje dokončit úpravu nové sborovny (nové rozvody elektřiny,
nová podlaha), v tomto školním roce všechny porady probíhaly v jídelně, pedagogové, kteří
nemají kabinet, nemají potřebné zázemí např. pro odložení osobních věcí apod. Problém je
nutné řešit v průběhu prázdnin.
5. Od března přicházejí do školy nově ukrajinské děti, v době zasedání ŠR jich bylo již 38 (počty
narůstají každý týden) – škola nástup žáků OMJ bez znalosti češtiny řešila vytvořením jedné
sběrné třídy se žáky 1. stupně, o které se starají dvě učitelky – jedna s kvalifikací pro 1.
stupeň a speciální pedagogiku, druhá ukrajinská učitelka, která již v ČR delší dobu žije VŠ
pedagogickou vystudovala na Ukrajině, v ČR si doplnila studium vychovatelství. Na druhém
stupni byla vytvořena výuková skupina, prvotní zaměření v obou skupinách bylo na zvládnutí
základních konverzačních potřeb v češtině, od dubna se postupně přidaly jednotlivé
předměty dle školního vzdělávacího programu – není však probíráno jen základní učivo, ale
důraz je kladen na zvládnutí oborové češtiny pro jednotlivé předměty. S finančním krytím
potřeb těchto žáků pomohla sbírka mezi zaměstnanci, dále se přidal i spolek rodičů, využili
jsme i nabídky ZŠ Mikulova, jejíž ředitelka zprostředkovala kontakt na potenciální sponzory
(uhradili žákům obědy do konce školního roku). Aktivní skupina rodičů i nadále hledá cesty,
jak zapojit děti co nejvíc do života školy.
Od září se již ukrajinští žáci zapojí do běžných tříd podle svých možností buď do svého
ročníku, event. o ročník níž.
Je nezbytné pro ukrajinské děti zajistit alespoň na konci prázdnin opakovací kurzy češtiny pro
obnovení nyní vytvořené slovní zásoby.
Dotační programy MŠMT nejsou pro školu splnitelné, bylo by vhodné zajistit spíše pomocí
zřizovatele, který by požádal o dotaci a tu pak rozdělil příslušným školám.
6. Tradičně dobrých výsledků dosáhli žáci v PZ na víceletá gymnázia 13 žáků z pátých a 8 žáků ze
sedmých tříd bylo přijato. V devátých ročnících ještě několik žáků hledá umístění, ale
neúspěch byl způsobem ve většině případů nevhodně zvolenou SŠ.

7. Škola v současné době dokončuje práce na novém školním vzdělávacím programu, který by
měl být členům ŠR zaslán v červnu pro možnost podrobného seznámení, k novému školnímu
vzdělávacímu programu by se ŠR měla vyjádřit na svém dalším jednání (konec srpna 2022)
před zahájením nového školního roku.
8. V závěru jednání ŠR absolvovala prohlídku prostor plánovaných pro vybudování nové
sborovny (s dostavbou narostl počet žáků a současně i pedagogů), škola potřebuje mít
odpovídající sborovnu pro jednán í pedagogických rad, konání provozních porad, ale různých
vzdělávacích akcí pro pedagogy.
Předpokládaný termín dalšího jednání: závěr srpna 2022
Zapsala: Jana Hanáková
Ověřil: Radek Šimon, předseda ŠR

