Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Třebotov,
konaného dne 4. prosince 2014 od 17 hodin v prostorách ZŠ Třebotov.
_______________________________________________________________________________________
Přítomni:

zástupci školy – Václava Makovcová, Jana Barnová
zástupci zřizovatele – Jitka Šůrová, Veronika Černá, Marek Veselý (od 18.15 hod)
zástupci rodičů – Petra Beková, Jana Boštíková, Darina Matějovská

Omluveni:

zástupce školy – Jana Majorová

Prezenční listina je přílohou zápisu.

PROGRAM:

1. Výsledky doplňovacích voleb do ŠR.
2. Volba předsedy ŠR.
3. Aktuální otázky probíhajícího školního roku.

1. Výsledky doplňovacích voleb do ŠR.
V. Makovcová zahájila zasedání ŠR, přivítala její nové členy z řad rodičů a zřizovatele a seznámila přítomné
s kompetencemi školské rady, jak je definuje školský zákon. Následně byli členové P. Bekovou seznámeni
s podrobnými výsledky doplňovacích voleb rodičovských zástupců. Nové složení ŠR bude aktualizováno na
webových stránkách školy. ŠR odsouhlasila, aby byly zveřejněny též mailové kontakty na jednotlivé členy
a nově i kontakty telefonické. Dále byla řešena otázka volebního období, pro které byly zvoleny současné
členky ŠR za pedagogické pracovníky. Zástupcům školy uplynuly dva roky z jejich volebního období. V.
Makovcová tuto informaci potvrdí vyhledáním v dokumentech ŠR a v zápisu z pedagogické rady.
V souvislosti s tím se ŠR dohodla, že pro lepší přehlednost budou data zvolení do ŠR přidána k jednotlivým
členům ŠR na webové stránky.

2. Volba předsedy ŠR.
ŠR přistoupila k volbě svého předsedy, jak ukládá školský zákon. V. Makovcová doporučila, aby tuto funkci i
nadále zastával zástupce z řad rodičů a do funkce navrhla P. Bekovou, která se svou nominací souhlasila.
Volba proběhla veřejným hlasováním s výsledkem: přítomno - 7; pro - 6 ; proti - 0; zdržel se - 1. Předsedkyní
školské rady byla zvolena Petra Beková.

3. Aktuální otázky probíhajícího školního roku.
P. Beková otevřela diskusi nad aktuálním problémem s nedostatečnou kvalifikací tří pedagogů (1 v ZŠ a 2
v MŠ), s kterým se škola v souvislosti s úpravou zákona o pedagogických pracovnících platnou od 1. 1. 2015
potýká. V. Makovcová podrobně seznámila přítomné s vzniklou situací a možnostmi řešení. Touto otázkou
se na svém posledním jednání zabýval i zástupce zřizovatele – obecní zastupitelstvo, kde byl projednáván za
účasti vedení školy i rodičů. Z jednání vyplynulo následující: rodiče svou žádost o setrvání učitelek přepracují
na petici, která bude sloužit jako podpora vedení školy při učinění rozhodnutí o tom, že paní učitelky budou
moci zůstat po nezbytně nutnou dobu, jak stanoví zákon, tedy zatím do konce školního roku. J. Šůrová
uvedla, že záležitostí se bude dále zabývat školský výbor obce na svém zasedání 8. 12. 2014, který má za
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úkol vyhledat a ověřit dostupné informace o zkušebních komisích na MŠMT, které mají údajně pravomoc
posoudit jednotlivé nekvalifikované pedagogy individuálně a rozhodnout o jejich setrvání na škole.
P. Beková konstatovala, že na třídních schůzkách 13. 11. 2014 zákonní zástupci odsouhlasili výši
dobrovolného rodičovského příspěvku navrženou ŠR, tzn. 400 Kč na jedno dítě, 700 Kč na dvě a více dětí.
Dále předložila podnět k zamyšlení týkající se spolurozhodování rodičů při účelu, na který budou rodičovské
příspěvky použity. V. Makovcová sdělila, že již nyní na webových stránkách visí seznam konkrétních věcí, na
které mohou rodiče přispět či je škole přímo zakoupit. J. Boštíková doporučila přidělit jednotlivým položkám
seznamu variabilní symboly, díky nimž mohou rodiče jednoduše a adresně posílat příspěvky na konkrétní
věc s tím, že u dražších položek by se v podstatě jednalo o jakousi sbírku, jejíž výše zůstatku by byla
pravidelně aktualizována. Po proběhlé diskusi ŠR doporučila vedení školy, aby na webových stránkách
informovalo rodiče o výši vybraných rodičovských příspěvků a účelu, na který byly v minulých letech použity.
V návaznosti na předešlá zasedání ŠR přítomní rodiče vyjádřili svou spokojenost s informovaností rodičů o
dění ve škole a to hlavně díky službě „odběr novinek“ a intenzivnější mailové komunikaci s rodiči.
Další téma zasedání se týkalo „školního“ hřiště, které zatím stále není možné využívat. Jeho zprovoznění
dosud brání chybějící síťové oplocení. J. Šůrová sdělila, že již byla podána žádost na stavební úřad. V. Černá
navrhla, aby s ohledem na skutečnost, že vybudování hřiště bylo umožněno díky veřejné sbírce občanů, byly
na webových stránkách obce uvedeny informace o aktuálním stavu hřiště. Na webových stránkách školy
bude následně uveden odkaz na tyto informace. ŠR s návrhem souhlasila.
P. Beková tlumočila dotaz ze strany rodičů týkající se oplocení školního areálu - proč nebyla zachována
vstupní branka k sousedním bytovkám, přestože v původní projektové dokumentaci zakreslena byla… Tento
požadavek byl již řešen vedením školy i zastupitelstvem přímo s rodiči, kterých se vstup od bytovek týká.
Protože se jedná o vstup na soukromý pozemek a otevřenou brankou by na něj mohl vstupovat v podstatě
kdokoli, navíc existence branky nemusí být vůlí všech obyvatelů bytovek, bylo rozhodnuto branku
nebudovat. V. Černá dále požádala vedení, aby do budoucna zajistilo otevření horní brány do ulice Školní
a U Lípy po celou dobu konání třídních schůzek. Vedení požadavku vyhovělo.
J. Boštíková dále upozornila na zákaz vstupu na herní prvek hrad na hřišti OS Klouzačka. V. Černá
informovala, že tento zákaz platil nezbytně nutnou dobu, než byla zajištěna jeho oprava, nicméně na jaře se
bude znovu rozhodovat o jeho setrvání či výměně za prvek zcela nový. Dále sdělila, že odpovědnou osobou
v této věci je V. Cypryanová a aktuální stav hřiště doporučila v zájmu lepší informovanosti občanů vyvěsit
jak na obecním tak i školním webu.
Poslední bod zasedání se týkal školského výboru obce. J. Barnová se obrátila na paní starostku J. Šůrovou
s dotazem, co je jeho náplní, jaké si klade cíle a v jakém složení pracuje. J. Šůrová vysvětlila, že školský výbor
není žádnou novinkou, byl ustaven i v předchozím období a slouží jako poradní orgán zastupitelstva. Jeho
předsedou je M. Veselý, dalšími členy jsou V. Černá, L. Crlíková, J. Dočekal a M. Nedělková. P. Beková
připomenula, že stávající ŠR dosud není platformou pro MŠ, proto existenci školského výboru vítá.
M. Veselý uvedl, že první zasedání školského výboru teprve proběhne, jeho koncepce se připravuje a mezi
jeho náplň bude patřit i mapování dotačních programů, finanční pomoc škole a bude se zabývat i kvalitou
vzdělávání. S ohledem na zmíněnou kvalitu vzdělávání a zrychlení procesu vzájemné komunikace se
J. Barnová podivila, proč nebyli ke spolupráci v týmu školského výboru osloveni i zástupci pedagogů (ze ZŠ
a MŠ) jako odborníci ve svém oboru. Přítomní zástupci zřizovatele toto vzali na vědomí.
Jednání ŠR bylo ukončeno v 19 hodin.
Zapsala: Petra Beková
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