Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 27.2.2018 od 17.00 hodin
Přítomni:
Marek Moos
Václav Pražák
Jana Špačková Chalupská
Mgr. Irena Bětíková
Mgr. Dagmar Havlíková
Mgr. Jiří Honza
Hosté:
Mgr. Petr Havlík, ředitel školy
Mgr. Martina Sochůrková, zástupce ředitele školy
Omluveni:
Monika Straková
Libor Hrstka
Petra Nováková Korsová

Program:
1. Podněty rodičů
2. Plán podpůrného programu pro zlepšení oboustranné komunikace škola – rodiče – žáci
3. Pravidla pro financování pracovních sešitů
4. Diskuse

1. Podněty rodičů
a) Pan Marek Moos přednesl nespokojenost některých rodičů s dlouhým čekáním během
konzultací o prospěchu a chování. Zde byla opětovně připomenuta možnost sjednání
individuální konzultace v jiném termínu.
b) Další dotaz byl ohledně odchodu žáků do jiných škol, konkrétně do Borotína. Ředitel školy
informoval přítomné, že za poslední dva roky odešlo do ZŠ Borotín celkem 6 žáků.

2. Plán podpůrného programu pro zlepšení oboustranné komunikace škola – rodiče – žáci
Ředitel školy seznámil přítomné se svým návrhem. Paní Špačková uvádí, že zřejmě došlo
k nedorozumění. Dle jejího názoru není atmosféra školy dobrá, je třeba ji ozdravit a to na těchto
úrovních:
I.
komunikace učitelů mezi sebou
II.
komunikace učitel – rodič, rodič – učitel
III.
komunikace učitel – žák
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IV.

komunikace žák- žák.

Konkrétní plán tedy vypracován nebyl.
Naopak velmi dobře je nastavený způsob komunikace v rámci výchovné komise a poradenského
centra. Je-li objeven nějaký problém, snažíme se jej následně společně vyřešit. Pomáhají k tomu nejen
externí spolupracovníci (PPP, SPC), ale rovněž i pravidelné diskuse během porad sboru, kde každý
vyučující má svůj prostor pro sdělení problémů, postřehů či podnětů k situaci v jeho třídě nebo v celé
škole. Stejně tak je přesně stanoven postup, jakým způsobem a komu oznamuje vyučující výchovný
problém, rizikové chování apod.

3. Pravidla pro financování pracovních sešitů
Pro udržení stávající kvality výuky používáme moderní učební pomůcky. Jsou to především učebnice a
na ně navazující pracovní sešity. Zvláště ve výuce jazyků jsou pracovní sešity nepostradatelnou součástí
výuky. Učebnice škola žákům zapůjčuje. Pracovní sešity po dohodě zaplatí rodiče. Nebude-li tato platba
uhrazena, budou pak uhrazeny školou.
Konkrétní informace ohledně pravidel financování pracovních sešitů zveřejní na webových stránkách
ředitel školy.

V Chotovinách dne 27.2.2018

Zapsala Mgr. Irena Bětíková
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