Zápis ze schůzky SRPŠ při ZŠ Luže 8. 12. 2014 v 16.30 hodin
Přítomní: p. P. Hyksová, p. B. Kapitolová, p. R. Kořínková, p. M. Kubátová, p. Z. Melckenbeeck,
p. P. Nešporová, p. J Pešoutová, p. Z. Roubínková, p. B. Wohlinová. p. M. Zástěra,
p. J. Zemanová
Omluveni: p. M. Lexová
Nepřítomní: p. R. Malík, p. B. Tefrová
Hosté: Mgr. L. Tlustoš, ředitel ZŠ, Mgr. B. Bezdíček, zástupce ředitele
Program:
1) Seznámení s činností Výboru SRPŠ
2) Přispívání na akce školy
3) Zápis z minulé schůzky
4) Diskuze

Ad1) Schůzky Výboru, komunikace s vedením školy
•

scházel se pouze Výbor kvůli administrativním krokům, Spolek je již zaregistrován, má
své IČO, po doručení nezbytných dokumentů bude zřízen účet a převedeny prostředky z účtu
zaniklého Sdružení
•

návrh zřídit emailový kontakt na SRPŠ odhlasovalo 12 členů z 12 přítomných

•

komunikace s vedením školy – pan ředitel problémy řešit chce, pokud nějaké
nastanou, měl by rodič vyhledat přímo p. ředitele, a ten bude stížnost řešit. Pokud se bude
stížnost týkat některého pedagoga, pan ředitel si ho pozve a stížnost se bude řešit na úrovni
rodič-ředitel-pedagog

Ad2) Příspěvky na rok 2014/2015
•

dle pana zástupce ještě nejsou příspěvky od dětí vybrány, seznamy mají třídní učitelé

•

přispívat se bude pouze těm, kdo příspěvek zaplatí

•

žádost o příspěvek na dopravu na lyžařský kurz (cca 7.000,- Kč) schválena všemi
přítomnými členy
•

návrh p. J. Zemanové na příspěvek na dopravu na plavecký výcvik 3. a 4. třídy schválen
všemi přítomnými členy (výše příspěvku bude upřesněna)
•

příspěvek na autorské čtení v rámci Noci s Andersenem (požadavek p. uč. J.
Nešporové) je zatím v jednání

•

sponzorský dar od společnosti Alfa 3 – peněžitý dar v hodnotě 2.000,- Kč zajistila p. B.
Kapitolová, taktéž zařídila exkurzi 9. tříd do výroby, tel. čísla do společnosti kvůli domluvě
termínu předá p. řediteli p. B. Kapitolová
Ad 3) Zápis z minulé schůzky:


rozšíření ŠD – vyřešeno (bude rozšířena). Rodiče postrádali více informací o spušťění
Kroužkované družiny, pan ředitel připouští, že to bylo víceméně zmatečné


dokumenty školy na webu: ŠVP – na otázku, proč není zveřejněný celý dokument, pan
ředitel odpovídá, že je zveřejněna obecná část, která je neměnná, ale osnovy, které se
každoročně mění, zveřejňovat nehodlá, jsou to profesní záležitosti, shlédnout je může každý,
kdo projeví zájem, v ZŠ, nezveřejnit úplné ŠVP na webu je jeho rozhodnutí, žádosti p.
Wohlinové o kopii celého ŠVP bude vyhověno


komunikace s rodiči emailem, webové stránky – každá třída svůj link, přehlednost
stránek školy: dle pana ředitele se na tom pracuje, je připraven upgrade na Bakaláře, zřejmě
to ještě 2-3 měsíce potrvá, celý pedagogický sbor bude proškolen


stížnost na p. uč. Hřebíkovou – dle pana ředitele p. uč. zrušila svůj facebookový profil,
který on nepokládá za problematický, tak jak to označili rodiče na minulé schůzce. Další
stížnosti, které byly zmíněny na minulé schůzce, neřešil, již podle jeho slov nebyly aktuální.


zamykání školy – pokročilo se tak, že dle pana ředitele jsou osloveny dvě firmy



2. třída – pan ředitel uvažuje o rozdělení dalších hodin, vše bude řešeno s rodiči dětí z

2. třídy


úroveň AJ – dle rodičů 3. třídy není pro děti dobré, aby je učil pedagog, který nemá
zkušenosti s výukou AJ na 1. stupni, děti nejsou motivované, učivo je těžké, hodiny je nebaví,
jsou známkovány ze psaní, z diktátů (psát anglicky na známky by měly až v 2. pololetí!!!) a to
velice přísně, ani učebnice nejsou vhodné. Debata o velice přísném hodnocení žáků na
druhém stupni (1 chyba=celá věta špatně, takové hodnocení se děje i u žáků se specifickými
potřebami učení).
Pan ředitel uvažuje o proškolení pedagogů (od příštího školního roku), přístup se musí
změnit, uvažuje i o změně učebnic a osnov, pokud by tato opatření nevedla ke zlepšení
úrovně výuky AJ, pak by uvažoval o přijetí aprobovaného angličtináře, dříve ne.
Ad 4) Diskuze:
•

na dotaz, proč na 1. stupni vyučují druhostupňoví pedagogové a proč třídní učitel
nemá „své“ děti na všechny předměty, odpovídá pan ředitel, že je každoročně určitá
nerovnováha mezi 1. a 2. stupněm a on to tímto způsobem řeší. Pan ředitel uvažuje téměř
s jistotou o změně celého modelu třídnictví na 1. stupni na model 1. - 5., tzn. vyučující by
vedl třídu od první až do páté, dětem od 1. do 5. třídy by se nestřídali třídní učitelé, tím by
byla i částečně řešena nerovnováha mezi 1. a 2. stupněm
•

na dotaz, jaká jsou kritéria pro přijetí dětí do ŠD, pan ředitel odpovídá, že jediným
kritériem je věk dítěte. Rodiče namítají, že kritérií je více (zaměstnání rodičů, dojíždění atd).

Na dotaz, kde jsou kritéria zveřejněna, odpovídá pan ředitel, že na webu školy (na webu školy
nicméně nejsou) a opakuje, že kritérium je jen jedno, a to věk dítěte.
•

na dotaz ohledně zlepšení úklidu odpovídá pan zástupce, že činnost pana školníka
kontroluje a že stav úklidu je samozřejmě jiný ráno a v odpoledních hodinách, pan ředitel
reaguje tím, že by během vánočních prázdnin mělo dojít k rekonstrukci toalet na 1. stupni.
SRPŠ navrhuje, aby pan školník kontroloval a udržoval toalety v čistotě i během dne.
•

na dotaz na dozor na chodbách 1. stupně pan ředitel odpovídá, že dozor je pouze o
velké přestávce. SRPŠ navrhuje, aby byl dozor na chodbách 1. stupně každou přestávku.
•

ohledně stížnosti na kouření pana školníka před školou, reagují pan ředitel i zástupce,
že ho na toto upozorňovali několikrát a že to budou řešit domluvou
•

s návrhem p. J. Pešoutové zapojit se do programu „Bezpečná cesta do školy“ (toto
sdružení mapuje nejfrekventovanější trasy či cesty dětí do školy a vyhodnocuje nebezpečné
úseky, které se poté nechají upravit či vylepšit v zájmu bezpečnosti dětí) pan ředitel souhlasí
a žádá p. J. Pešoutovou o bližší informace, které mu p. Pešoutová zašle emailem
Zápis bude zaslán všem členům Spolku, panu řediteli, panu zástupci a p. učiteli Jochcovi,
který ho uveřejní na webu ZŠ.

Zapsala: Petra Nešporová

V Luži dne 8. 12. 2014

