Zápis ze setkání zástupců Rady rodičů (RR), Školské rady
(ŠR) a SRPŠ s panem ředitelem ZŠ Vratislavova, 30. 11. 2015
Přítomni: T. Bucki (SRPŠ), M. Smáhová (SRPŠ, ŠR), L. Bartoňová
(RR), K. Turková (RR)
Zapsala: Kateřina Turková
1/ Projekty
Škola podává aktuálně žádosti do dvou grantových řízení. Jeden
projekt je v režii paní učitelky Mašatové (pomáhá paní Jonátová z 1.
B), ve druhém projektu je partnerem školy Člověk v tísni, o. p. s. V
tuto chvíli není v této oblasti potřeba žádná pomoc ze strany rodičů.
2/ Dotazník Rodiče umí (RR)
Zpracované údaje z dotazníku „Rodiče umí“, který byl rodičům
předkládán k vyplnění na jaře předchozího školního roku, budou v
aktualizované podobě dány k dispozici vedení školy (zatím je má k
dispozici RR a SRPŠ), Rada rodičů bude údaje průběžně doplňovat.
3/ Hejného matematika (RR)
V příštím školním roce (2016/2017) bude s nejvyšší
pravděpodobností z kapacitních důvodů otevřena pouze jedna třída,
z personálních důvodů se nebude v této třídě vyučovat matematika
podle prof. Hejného. V tuto chvíli se tedy ani neplánuje informační
schůzka o této metodě, která by byla určena rodičům budoucích
prvňáčků.
4/ Žádost o navýšení kapacity školy
Pan ředitel podal ke zřizovateli žádost o navýšení kapacity školy (o
cca 50 míst). Aby k navýšení došlo, musí je odsouhlasit městská
rada a zastupitelstvo.
5/ Školní web (RR a SRPŠ)
Pan Bucki zpracoval stížnosti a připomínky týkající se zejména
(ne)funkčnosti a (ne)přehlednosti školního webu a předal je panu
řediteli.
Pan ředitel plánuje tvorbu nových webových stránek ve spolupráci s
panem Haasem. Nové, vyhovující stránky budou spuštěny v příštím
školním roce (září 2016).
V tuto chvíli je možné přijmout alespoň některá opatření.
Pan ředitel:
- nahlásí správci webu chybu v zobrazování příspěvků a správce
webu chybu opraví tak, aby se příspěvky zobrazovaly ve správných
záložkách (jedná se zejména o rozlišování úkolů podle tříd tak, aby
se v záložce 1. B nacházely pouze zprávy pro 1. B, nikoli ale už pro
1. A, a naopak);

- požádá také učitele, aby informovali rodiče o týdenních plánech
školy, které je možné najít v záložce „plány“;
- doplní kontakty, které na webu chybí (např. kontakty na členy
Rady rodičů, stravovací komisi). My (RR, případně SRPŠ) tyto
kontakty dodáme.
6/ Plavání a ŠVP
V tuto chvíli není možné přidat plavání do ŠVP, protože se za
plavání vybírá od rodičů úplata a škola jako veřejná instituce
nemůže mít ve svém ŠVP činnosti prováděné za úplatu. Bylo by to
možné pouze v případě, kdyby škola získala na plavání např.
účelovou dotaci.
Problém s pojištěním žáků dojíždějícími na plavání je v tuto chvíli
vyřešen.
7/ Dary rodičů škole, založení spolku
Aktuálně mají rodiče, kteří chtějí přispět škole, možnost poskytnout
neúčelový dar do 60 000,- Kč, u účelových darů je potřeba podat
nejdříve žádost o schválení ke zřizovateli. Tento postup je
administrativně náročný a neumožňuje efektivní zpracování darů na
konkrétní věci, nebo menších darů – v řádu sto- až tisícikorun.
Zjednodušení tohoto procesu umožní nově založený spolek. Napříště
budou mít rodiče možnost poskytnout peněžní dary přímo spolku,
který potřebné věci pořídí, a poté je dlouhodobě zapůjčí škole.
Pan ředitel přislíbil vytvořit seznam věcí, které by škola potřebovala,
aby rodiče věděli, na co konkrétního je možné přispět. Pan ředitel
dále přislíbil, že o založení spolku bude rodiče oficiálně informovat.
8/ Zvonky a školní družina
Zástupci rodičů předali panu řediteli připomínky ohledně způsobu,
jak se dostat do školy v situaci, kdy není přítomna “hlavní” družina
v přízemí.
Pan ředitel vysvětlil, že zavedení zvonků a otevírání hlavních dveří
ze tříd v patrech, ve kterých se konají odpolední družiny, bude
možné až po celkové opravě elektroinstalace v budově. Tato oprava
dosud nebyla zřizovatelem schválena a rozpočtována.
Řešením je zvonit na kancelář, která je z bezpečnostních důvodů
napojena na zvonek u vstupních dveří. Vedení školy prosí rodiče o
trpělivost a shovívavost – škola musí být nějakým způsobem
zabezpečená a trocha čekání je zanedbatelná vzhledem k možnosti
rodičů vyzvedávat děti přímo ve třídě či družině, setkat se s
vyučujícími a pedagogickými pracovníky apod. V jiných školách je
poměrně běžné, že rodiče na své děti čekají před budovou.
Tuto informaci škola rodičům předá formou upozornění u
vchodových dveří, prostřednictvím třídních učitelů na třídních
schůzkách a rovněž prostřednictvím SRPŠ.

