Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 23. 3. 2017
Přítomni:
Jana Hawryluková
Dana Kopecká
Hana Králíková
Renata Ondroušková
Linda Staňková
Petra Wrlíková

Host: Milan Strnad – zástupce p. ředitelky ZŠ Štěchovice

PROGRAM:
zasílání informací o zveřejnění aktuality na webu ZŠ
upřesnění činnosti sociální pedagožky na škole
upřesnění možnosti požádat na základě informace na webu ZŠ o Olympijské nadaci o příspěvek na
sportovní aktivity pro děti
forma mikulášské na ZŠ Štěchovice
soulad kalendáře na webu školy a dokumentu „organizace školního roku“
realizace přístavby/přestavby školy
podněty rodičů- různé
návrh na slevu nájmu za tělocvičnu pro rodiče, kteří již několik let za sebou vedou v tělocvičně
kroužky pro děti, zejména prvního stupně

RADA PROJEDNALA:
Rada opakovaně projednávala možnost, aby již z předmětu aktuality bylo zřejmé, které třídy se
aktualita týká.
Rada byla blíže seznámena s činností sociálního pedagoga na ZŠ. Toto podrobnější vysvětlení nově
zřízené funkce na ZŠ bude také uvedeno na webu v části Poradenské pracoviště.
Rada řešila konkrétní podněty a dotazy rodičů žáků, týkající se např. prospěchu.

Rada odsouhlasila mírnější realizaci mikulášské na ZŠ. Některé z dětí z prvního stupně se bály jít na
základě zkušeností z minulého roku do školy. Toto byl i jeden z podnětů rodičů, které rada obdržela.
Rada navrhla, aby byl na webu ZŠ dán do souladu kalendář akcí a dokument „organizace školního
roku.“ A do kalendáře již na začátku školního roku zaznamenány informace o všech dnech volna ve
školním roce.
Rada projednávala možnosti přestavby či přístavby školy, včetně odborných učeben. V současné
době se čeká na vypracování demografické studie, kterou zadal zřizovatel školy. Studie by měla být
dokončena v dubnu. Poté s ní rada bude seznámena. Následně se budou hledat vhodné varianty pro
přístavbu/přestavbu školy.
Rada navrhla, aby došlo ke snížení nájemného pro poskytovatele kroužků pro děti z řad rodičů dětí,
které kroužek vedou již několik let za sebou. Jedná se např. o kroužek: Cvičení s dětmi, Kurz
moderního baletu, Rokenrol Marko. Sleva by byla poskytnuta zřizovatelem, který by
poskytovateli/rodiči přispěl na nájem, tak aby nedošlo ke snížení příjmu pro školu z vedlejší činnosti.
Tento návrh bude dále projednán se zřizovatelem.
Rada poděkovala Městysu Štěchovice za vybavení knihovny v MFC povinnou četbou, dle požadavků
učitelů ZŠ. V současné době jsou v knihovně k dispozici všechny knížky ze seznamu povinné četby.
Tuto aktualitu zveřejní ZŠ na svém webu a žáci s ní budou seznámeni také v jednotlivých třídách.
Rada byla informována, že bude otevřena jedna první třída.
Rada projednávala změnu jízdních řádů účinnou od 1. 4. 2017. Autobus z Masečína přijede do
Štěchovic v 7,25 a autobus z Hradištka již v 7, 15. Děti tedy budou před školou ve značném časovém
předstihu. Rada navrhla, aby bylo možné v případě nepříznivého počasí děti vpustit dovnitř do školy
dříve, než v 7, 45.
Rada navrhla, aby na webu ZŠ byla blíže vysvětlena aktualita ze dne 27. 2. 2017 o možnosti požádat o
příspěvek na sportovní činnost dítěte Českou Olympijskou nadaci, např. uvést, že další uzávěrka pro
zaslání žádosti je 4. 6. 2017
Rada projednala možnost, aby každá ze tříd měla svůj truhlík na autobusové zastávce, o který by se
starala. Tento návrh bude dále nutné projednat se zřizovatelem.
Další zasedání ŠR se uskuteční v červnu 2017.

Hana Králíková

