Zápis ze schůze Rady SRPDŠ ZŠ Lány, 26.4.2017 od 17h.
Přítomni
Zástupci tříd: 1.A pan Přemysl Mariaš, 1.B paní Martina Hořejší, 2.A paní Simona
Fingerhutová, 2.B omluvena paní Ivana Pokorná, 3.tř. paní Lenka Hošková, 4.tř. paní
Vendula Jančaříková, 5.tř. paní Denisa Novotná, 6.tř. paní Erika Lincová, 7.tř.
omluvena paní Marie Čebišová, 8.tř. paní Andrea Klimešová, 9.tř. paní Martina
Blínová.
Za ZŠ: paní Iveta Vrabcová – ředitelka školy, paní Petra Přibylová – zástupce
ředitelky školy

Obsah jednání:
1. Schválení ověřovatele zápisu, paní Martinu Blínovou
2. Podněty z třídních schůzek 20. dubna 2017
a) Zástupkyně 8. třídy vznesla podnět od rodičů ohledně volby třídního učitele
pro nastávající 9. třídu v novém školním roce 2017/2018. Požadavek směřoval
k personálním možnostem školy tak, aby pokud možno třídnictví vedl učitel, který již
na škole učí.
Paní ředitelka objasnila personální možnosti školy. Všichni učitelé 2. stupně s plným
úvazkem jsou zároveň třídními učiteli, v tuto chvíli není důvod ke změně jejich
třídnictví, vzhledem k nastávající personální změně není o třídnictví v budoucí 9.
třídě rozhodnuto, ale lze s největší pravděpodobností očekávat, že se třídnictví ujme
nový pedagog.
b) Zástupkyně 8. třídy vznesla připomínku z řad rodičů k výuce Tv, kdy žákyně
této třídy si stěžují na neuznávání omluvenek v hodině a přísné klasifikování ze
strany vyučujícího.
Vyjádření paní ředitelky:
Omluvenky:
Rodiče někdy podceňují význam školní tělesné výchovy, dívky 8. a 9. třídy jsou často
rodiči z výuky omlouvány, škola žádá v tomto smyslu rodiče o spolupráci.
Poskytování dopomoci při provádění cviku při tělesné výchově:
Vysvětlen rozdíl mezi dopomocí, kdy učitel a žák vzájemně spolupracují a dopomocí,
kdy pracuje pouze učitel a žák k provedení cviku přistupuje pasivně.
Přísná klasifikace:
Paní ředitelka při pravidelné kontrole klasifikace v žákovských knížkách tento podnět
prověří, dle potřeby se k tomuto tématu vrátíme na další schůzce SRPDŠ.

3. Příprava akce „Probuď se školo“ 4.9.2017, která bude tématicky a programově
zaměřena k 85. výročí založení ZŠ Lány.
4. Diskuze
Nebyla žádná připomínka ani podnět ze strany členů Rady.
5. Další schůzka Rady Spolku se uskuteční ke konci srpna 2017, datum bude
upřesněn.
6. Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a schůzi spolku ukončila.

V Lánech 26.4.2017
Zapsala: Simona Fingerhutová
Ověřila: Martina Blínová

