Zápis ze schůze Rady SRPDŠ ZŠ Lány, 29.11.2017 - 17.00h
Přítomni
Zástupci tříd: 1.A omluvena p. Jana Tůmová, 1.B přítomna p. Simona Corradiniová, 2.A.přítomen p.
Přemysl Mariaš, 2.B přítomna p. Martina Hořejší, 3.A přítomna p. Simona Fingerhutová, 3.B přítomna p. Klára Křemenová, 4.tř. přítomna p. Aneta Worofková, 5. tř. přítomna p. Vendula Jančaříková, 6. tř. přítomna p. Tereza Kut, 7 tř. omluvena p. Erika Lincová, 8. tř.omluvena p. Marie Čebišová,
9. tř. omluvena p. Andrea Klimešová
Za ZŠ: p. Iveta Vrabcová – ředitelka školy, p. Petra Přibylová – zástupce ředitelky školy

Obsah jednání:
1.

Představení nově zvolených členek Rady SRPDŠ:
3.B Klára Křemenová
4. tř. Aneta Worofková
6. tř. Tereza Kut
Předsedkyně požádala nové členky o prostudování stanov Spolku, které jsou dostupné na
webové stránce ZŠ Lány v sekci SRPDŠ.

2.

Schválení ověřovatele zápisu, paní Simonu Corradiniovou
Schváleno všemi přítomnými.

3.

Předsedkyně informovala přítomné o zaslání schválené Zprávy o činnosti a hospodaření
Spolku za hospodářský rok 1.9.2016 - 31.8.2017.datovou schránkou na příslušný finanční
úřad.

4.

Předsedkyně vznesla dotaz od rodičů ohledně zrušení zvonění na začátku a konci vyučovací
hodiny. Konkrétně se jedná o informaci, zda vedení školy zjišťovalo přínos této změny pro
žáky a učitele.
Paní ředitelka sdělila, že anketu nedělali, to není v časových možnostech vedení školy, ale
pokud někdo z rodičů o to bude mít zájem, může ji připravit. Dále vysvětlila, že žáci /zástupci
tříd/ na žákovské radě komentovali zrušení zvonění jako přínosné. Učitelé jsou s tímto krokem také spokojeni, děti se zklidnily. Obavy rodičů z krácení přestávek jsou neopodstatněné.
Jde o přirozený konec vyučování i včasnější nástup učitelů do vyučovacích hodin. Na všech
chodbách jsou nástěnné hodiny.
Dalším dotazem od rodičů byla absence hodin v šatně Tv, kdy žáci nemají možnost sledovat
čas, protože v době převlékání již mají mobilní telefony i hodinky schované ve skřínkách.
Paní ředitelka argumentovala tím, že hodiny jsou pověšeny u sborovny a učitel Tv na začátek
hodiny včas upozorňuje.

5.

Opakovaný dotaz ohledně možnosti postupu učitele, pokud je upozorněn na zjištění, že žák
navštěvující hodiny povinného plavání trpí kožním onemocněním „bradavice“.

Paní ředitelka vysvětlila, že není možné, aby učitel prohlížel žáky a veškerá zodpovědnost je
na rodiči.
6.

Dotaz z třídních schůzek ohledně postupu ze strany školy v době pracovní neschopnosti asistenta pedagoga.
Paní ředitelka objasnila situaci jako složitou s tím, že se postupuje dle aktuální situace a potřeb v dané třídě. Pokud je ve škole asistent pedagoga, který momentálně může přejít z jiné
třídy, je tedy přesunut na místo asistenta pedagoga v pracovní neschopnosti. V případě, že
není možné toto řešení, zůstává výuka jen na učiteli dané třídy.

7.

Předsedkyně požádala vedení školy o posunutí aktuálních informací v sekci SRPDŠ.na webu
školy.

8.

Podnět ze 3.A ohledně možnosti zlepšení větrání ve třídě prostřednictvím otevření oken
v přilehlé místnosti.
Toto řešení bylo vedením školy již umožněno.

9.

Zástupkyně 5.třídy předala stížnost rodičů na hodiny Tv a Vv.
Paní ředitelkou bylo sděleno, že se jedná o problematickou třídu a situaci se snaží řešit. Šetření za přítomnosti psychologů, které ve třídě proběhlo v minulém školním roce, neposkytlo
žádné zásadní možnosti, jak s třídou pracovat. Paní ředitelka byla přítomna na třídnické hodině. Třídní učitelka spolu s ředitelkou školy navštívily seminář Komunikace s problémovým
rodičem. Zástupkyně 5. třídy předeslala, že se jí v případě neúspěchu v řešení situace jeví
jako jediné východisko přestup dětí, které danou situací trpí, na jinou školu. Zástupci rodičů
vyjádřili obavy z takového směřování školy, a to zejména s ohledem na potenciál a dosavadní
dobrou pověst školy a nabídli vedení školy v případě zájmu pomoc.

10. K podnětu zástupce 2.A. třídy vedení školy zajistí provedení kontroly hokejek a balónů v TV.
11. Zástupci Rady SRPDŠ nabídli pomoc v době konání Vánočního jarmarku dne 6.12.2017
12. Paní ředitelka poděkovala SRPDŠ za dar klavíru a reprobeden a informovala, že se povedla

akce sběr starého papíru se ziskem 13 640 Kč.
13. Diskuze

Nebyl žádný další podnět ani připomínka ze strany členů Rady
14. Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a schůzi Spolku ukončila.

V Lánech 29.11.2017
Zapsala: Simona Fingerhutová
Ověřila: Simona Corradiniová

