Zápis ze schůze Rady SRPDŠ ZŠ Lány, 10.11.2016 - 17h
Přítomni
Zástupci tříd:1.A přítomen p. Mariaš, 1.B přítomna p. Hořejší, 2.A přítomna p. Fingerhutová,
2.B omluvena p. Pokorná, 3 tř. omluvena p.Hošková, 4 tř. přítomna p. Jančaříková, 5 tř.
omluvena p. Novotná, 6 tř. přítomna p. Lincová, 7 tř. přítomna p. Čebišová, 8 tř. přítomna p.
Klimešová, 9 tř. přítomna p. Blínová
Hosté: p. J. Kotzinová, p. J. Drastilová
Za ZŠ: p. Iveta Vrabcová – ředitelka školy, p. Petra Přibylová – zástupce ředitelky školy, p.
Ilona Jordáková - vedoucí školní družiny
Obsah jednání:
1. Představení nových členů Rady, představení stávajících členů předsedkyní Spolku
2. Schválen ověřovatel zápisu - paní V. Jančaříková
3. Příspěvek paní J.Kotzinové - návrh na modernizaci výuky cizích jazyků, viz. příloha
tohoto Zápisu
Vysvětleno paní ředitelkou:
Škola využívá od 5. třídy učebnice řady Project – Oxford – 2. vydání, v 9. třídě – 3.
vydání. Učebnice lze obměňovat za stávající 4. vydání, avšak postupně po ročnících.
Ve škole přibývá interaktivních tabulí, pomocí kterých učitelé zařazují do výuky další vhodné
materiály. Celkově je jich 9 ks, z toho 7 na 1. stupni, jen v roce 2016 přibyly 3 ks. Paní
ředitelka vysvětlila, že např. v souvislosti s instalací poslední tabule k 27. 10. 2016 v 5. třídě,
jsou připraveny rozvrhové změny umístění tříd v učebnách s cílem maximálního využití tabulí
ve prospěch výuky žáků. Učebny s interaktivními tabulemi jsou promyšleně maximálně
vytěžovány, upřednostňována je výuka na 1.stupni, dále přírodní vědy, jazyky, společenské
vědy, hudební výchova.
Učitelce Aj na 2. stupni byl v říjnu zakoupen výkonnější CD přehrávač pro zkvalitnění
poslechových ukázek.
4. Předsedkyně navrhla po poradě s vedením školy úpravu Volebního řádu pro nové členy
Rady budoucích prvních tříd.
Schváleno všemi přítomnými členy Rady. Upravený volební řád bude vyvěšen na webových
stránkách školy v sekci SRPDŠ a to v doplněném znění:
“První třídy volí své zástupce do Rady Spolku již v době informativní schůzky s vedením
školy, která se koná vždy v červnu školního roku předcházejícího nástupu žáků do první třídy
(výjimka z čl. 7 odst. 3. stanov Spolku). Takto zvolení zástupci budoucích prvních tříd budou
potvrzeni na první řádné třídní schůzce konající se na začátku školního roku.”
5. Předsedkyně Spolku vysvětlila práva a povinnosti člena Rady a jeho zastupitelnost na
základě ověřené plné moci.
Každý člen Rady je oprávněn dát se na jednání Rady a při hlasování na ní zastoupit jiným
členem Spolku dané třídy, pro kterou získal mandát a to formou plné moci. Plná moc však
musí být písemná, podpis zmocnitele úředně ověřen Plná moc musí být předložena před
zahájením jednání Rady Spolku a to předsedkyni Spolku, popřípadě jí pověřenému členovi
Rady.
6. Předsedkyně požádala všechny členy Rady o pečlivé prostudování stanov Spolku.
7. Podněty z třídních schůzek a z členské schůze:

a) Podnět ze 4 tř. ohledně správného nastavení posuvných židlí a lavic dle velikosti dětí v
v dané třídě a dle potřeby i v ostatních třídách, kde tyto posuvné lavice a židle
využívají. Paní ředitelka přislíbila kontrolu a nápravu.
b) termín schůze Rady Spolku bude po dohodě s vedením školy vždy dopředu uveřejněn
na stránkách školy v sekci SRPDŠ.
8. Žádost paní učitelky Jelínkové o příspěvek 1 200,- kč na odměny v době lyžařské
výcviku.
Schváleno, vyřešeno sponzorským darem člena Rady.
9. Informace k Vánočnímu jarmarku.
Představení a informace k soutěži organizovanou Spolkem, instrukce k vypracování
přípravných materiálů, rozdělení úkolů. Dohoda s paní ředitelkou ohledně vánočního stromu
a vyhrazení prostor ve škole pro akci.
Navržen účel soutěže - gymnastický koberec
- hudební nástroj pro první stupeň
Hlasováním schválen gymnastický koberec. Pro bylo 7 přítomných členů Rady, proti byl 1
přítomný člen Rady.
10. Podnět zástupce 2B z předešlé schůze Spolku ohledně častějších pobytů dětí venku,
procházky na delší vzdálenosti od školy, případné stanovení časů, kdy je možné a naopak
nemožné vyzvednout dítě ze školní družiny k usnadnění pobytu venku.
Stanovisko paní ředitelky:
Ve vnitřním řádu školní družiny je informace (doporučení) o vhodných časech vyzvednutí
dítěte z družiny. Lze však pouze doporučit, nikoliv pevně stanovit. Podnět vzdalovat se dále
od školy mimo akce dopředu plánované školní družinou nebyl přijat z organizačních i
bezpečnostních důvodů jako vhodný návrh.

V Lánech, dne 10.11.2016
Zapsala: Simona Fingerhutová
Ověřila: Vendula Jančaříková

