Škola pro děti…

Zápis z jednání školské rady při ZŠ Vratislavova
Datum:18.6.20188:00-9:00
Přítomni: Jakub Kronek, Markéta Smáhová, Pavel Martinovský, Kateřina Ipserová,
Eliška Haasová, Richard Machan, Jiří Trunda (jako host)
Omluveni:Johana Jonáková, Lucie Pechová, Štěpánka Collins
Usnášeníschopnost ŠR: ano (účast nadpolovičního počtu členů ŠR)
Zapsal: Jakub Kronek
Program:
1) Dopravní situace v okolí školy
2) Informace od pana ředitele o aktuálním dění ve škole

1) Dopravní situace v okolí školy
a) Řešení nevyhovující dopravní situace – ostrůvek Výtoň: Pan Machan
informoval o zamítavém postoji Technické správy komunikací (TSK)
k řešení stavebních úprav na tramvajové zastávce na Výtoni. Prý celá
křižovatka bude v budoucnu rekonstruována. Pan Machan zjistí aktuální
stav věci, případně urychlí jednání TSK.
b) Řešení nevyhovující dopravní situace – přechod naproti odbornému
učilišti: podle pana ředitele na přechodu došlo již k několika nehodám žáků
ZŠ Vratislavova s auty. Na vině mají být neukáznění řidiči odbočující přes
zákaz odbočení z Vnislavovy ulice do Libušiny ulice:

Řešení situace zatím nenavrženo.
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2) Informace od pana ředitele o aktuálním dění ve škole
a) Převis prvňáčků: Pan ředitel informoval o vysokém počtu přihlášených prvňáčků
(nastupujících v září 2018) ze spádové oblasti školy. Počet výrazně překračoval odhad
zřizovatele na základě evidence obyvatel. Zřejmé je účelové přehlašování bydliště kvůli
spádovosti. Škola vybrala 30 dětí losem, všechny uspokojit nemohla z kapacitních
důvodů. Situace bude pravděpodobně obdobná příští školní rok.
b) (1) Kapacita školy: Nastupující prvňáčci budou mít příští školní rok třídu v nejvyšším
patře školy (po stavebních úpravách, kdy se dvě učebny spojí v jednu).
c) (2) Kapacita školy: Od DDM škola získá nové prostory (DDM zde skončí nájem), kde
alespoň jedna místnost půjde využít jako učebna (učebna angličtina).
d) Personální situace: škola se potýká s akutním nedostatkem učitelů/lektorů angličtiny.
Pan ředitel požádal o případnou pomoc se sháněním nejlépe vedoucího angličtiny. Na
učitele/lektora cizího jazyka jsou dle platných zákonů kladeny menší nároky ve smyslu
pedagogického vzdělání, než na učitele ostatních předmětů. Situace na trhu práce,
především v Praze, je z tohoto pohledu nešťastná. Jinak je po personální stránce škola
saturovaná dostatečně.
e) Rekonstrukce římsy: přes prázdniny proběhne rekonstrukce střechy, nezasáhne do
provozu školy během školního roku.
f) Rekonstrukce elektrorozvodů: na příští prázdniny (léto 2019) se plánuje rekonstrukce
elektrorozvodů v suterénu, přízemí a 1. patře. Další rok (léto 2020) zbytek budovy.
Momentálně se dokončuje projekt.
g) Stojan na kola: po dohodě s DDM (s p. Rybárikem) bude od září 2018 možné kola
uzamykat na dvoře uvnitř DDM. Zamykání a odemykání si bude škola ráno řešit sama
– pravděpodobně tak, že někdo ze školy v 7:30 vchod do DDM otevře a v 9:00 zavře.
Tím padá projekt ohledně záboru parkovacích míst před vchodem do školy a nákup
nového stojanu na kola!
h) Školní muzikál: Letos poprvé proběhne muzikál v Divadle na Fidlovačce, a to ve třech
představeních, vstupenky byly k dostání v předprodeji. Příští rok bude podobnáakce
spíše formou tzv. akademie, kdy se budou účastnit pouze třídy, které mají zájem. Podle
vyjádření pana ředitele nebylo možno organizačně spojit s vítáním prvňáčků a
loučením s absolventy 9. tříd, nicméně pro příští rok pan ředitel potvrdil zarezervování
Letní scény Vyšehrad, kde bude prostor i pro tuto akci.
Příští řádná schůze ŠR proběhne pravděpodobně v prosinci 2018 a bude opět pravděpodobně
spojena se schvalováním výroční zprávy.
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