Školská rada při Základní škole Rosice
Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice
tel. 724 185 902, skolskaradarosice@seznam.cz

Zápis z jednání č. 6/2010, 19. 04. 2010, 16:00, v budově ZŠ Rosice
Přítomní:
Ing. Radek Drnovský
Marie Vyhnalíková
Renata Ludwigová
Ing. Gabriela Folvarčíková
Mgr. Karin Schildová
Mgr. Stanislava Žáková
Omluveni:
Ing. Jaroslav Dytrych
Lucie Bradáčová
Jaroslav Koblížek

Program jednání, který byl zaslán společně s pozvánkou a následně schválen:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Plán práce ŠR na rok 2010
4. Návrhy a připomínky členů
5. Schválení usnesení
6. Závěr

ad. 1)

Ing. Drnovský přivítal přítomné, vypracováním zápisu a usnesení byl
pověřen
Ing.
Drnovský,
k podpisu
usnesení
byla
pověřena
Ing. Folvarčíková.

ad. 2)

V souladu s článkem 5 jednacího řádu ŠR byla provedena kontrola plnění
úkolů. V současné době nejsou na seznamu žádné úkoly.

ad. 3)

ŠR odsouhlasila navržený Plán práce pro rok 2010 se změnou termínu
příštího jednání ŠR na listopad (tvoří přílohu zápisu).
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ad. 4)

Ing. Folvarčíková upozornila na chyby v zápisech z jednání ŠR č. 3/2009 a
4/2009, týkající se odměn za sběr, kde byl chybně uveden sběr bylin místo
sběru kaštanů, Ing. Folvarčíková doporučila zasílat zápis po jednání všem
členům ŠR ke kontrole - odsouhlaseno
Ing. Drnovský informoval, že se s pomocí pí Vyhnalíkové zúčastnil třídních
schůzek, kde v prostoru vestibulu školy informoval rodiče o kontaktech na
ŠR a dále byla provedena anketa na téma zřízení Sdružení rodičů, výsledky
ankety tvoří přílohu zápisu.
Ing. Drnovský informoval o připomínkách rodičů, které obdržel v průběhu
třídních schůzek:
- zavést pravidelné „konzultační hodiny ředitele ZŠ“ – proběhla diskuse,
p. ředitel se s rodiči domlouvá operativně, tak aby termín schůzky
vyhovoval oběma stranám, dle názoru ŠR se jedná o lepší řešení než
pravidelné konzultační hodiny, které není možné vždy dodržet (např.
dovolená atp.)
- umožnit příjezd osobních aut před budovu školy z důvodu bezpečné
dopravy žáků do školy a ze školy, v současné době není možné
vzhledem k zákazu vjezdu – proběhla diskuse, ŠR nesouhlasí
s pohybem vozidel v okolí školy z důvodu bezpečnosti dětí, rodiče
mohou děti dovézt k průjezdu na náměstí, odkud již děti nemíjejí cestou
ke škole žádnou rušnou komunikaci, vzdálenost ke vchodu školy cca
200 m
- krádež fotoaparátu z aktovky v šatně, požadavek rodičů na zajištění
bezpečnosti majetku dětí – proběhla diskuse, zástupci pedagogů
informovali, že přednostně děti dle školního řádu nemají nosit do školy
předměty, které nejsou nutné k výuce, v odůvodněných případech např.
zájmový kroužek ihned po výuce, je možné cenné předměty (hudební
nástroje, fotoaparát atp.) nebo peníze odevzdat ráno do úschovy
třídnímu učiteli, který je na konci vyučování opět vydá, tento postup je
ověřený a funguje, zajistit bezpečnost majetku v šatnách je
z provozních důvodů možné pouze vůči cizím návštěvníkům školy,
nikoliv však mezi žáky navzájem, protože ti mají do šaten přístup, žáci
jsou poučeni o tom, aby v šatnách nenechávali cenné věci, situace se
ztrátami věcí se výrazně zlepšila po zprovoznění osobních skříněk pro
žáky II. stupně, skříňky pro žáky I. stupně jsou v plánu v nejbližších
letech, je to otázka financí (cca Kč 500.000,-)
- požadavek rodičů na možnost komunikovat s pedagogy e-mailem,
v současné době má škola zveřejněn pouze omezený seznam emailových adres, nikoliv jmenovitě na všechny pedagogické pracovníky
– proběhla diskuse, pedagogičtí pracovníci odmítli komunikovat e-maily
s tím, že škola na toto není technicky dostatečně vybavena, protože
není odpovídající množství počítačů, na kterých by pedagogové mohli e2
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maily číst a zodpovídat, dále tento způsob komunikace není dostatečně
osobní a rodiče, kteří chtějí s pedagogy komunikovat se mají dostavit
osobně, což pro pedagogy znamená značnou úsporou času, navíc doba
pro komunikaci e-mailem ještě nenastala, což se podle odhadu
pedagogických pracovníků stane za cca 20 až 30 let, tedy kolem roku
2040, protože tento názor u většiny přítomných členů ŠR převládl, ŠR
doporučuje zachovat stávající způsoby komunikace s rodiči s tím, že
pedagogové, kteří jsou ochotní komunikovat e-mailem mohou sdělit
rodičům svůj soukromý e-mail.
ad. 5)

Usnesení z jednání bylo schváleno.

ad. 6)

Jednání ŠR skončilo v 17:00. Termín příštího jednání byl stanoven na
pondělí 15.11.2010 od 16:00 v budově ZŠ. Program a pozvánky
budou zaslány emailem.

Přílohy zápisu:
- Plán práce ŠR pro rok 2010
- Názory rodičů k občanskému sdružení rodičů při ZŠ Rosice – vyhodnocení

Zapsal: Ing. Radek Drnovský
Zápis ověřil: Ing. Gabriela Folvarčíková
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