Zápis ze schůze Školské rady
ZŠ Na Dlouhém lánu 43, Praha 6, dne 25. 10. 2021
Přítomni:
za zřizovatele Mgr. Marek Baxa, místopředseda Školské rady
za rodiče montessori p. Lucie Pavlásková, předsedkyně Školské rady
za školu/běžné třídy pí. RNDr. L. Helmová
za školu/montessori oddělení MgA. Anna Kroupová
jako host pí. ředitelka Mgr Renata Riedlová, Hana Paulová (zást. ředitelky pro montessori oddělení),
Omluveni:
za rodiče běžných tříd pí. Mgr. E. Kupčová
za zřizovatele MgA. P. Prokop
Program:
















Paní ředitelka představila všechny zúčastněné, protože Školská rada se v tomto složení setkala
poprvé.
Novou předsedkyní Školské rady byla zvolena p. Lucie Pavlásková a za jejího zástupce pak p. Mgr.
Marek Baxa.
Byl schválen jednací řád.
Proběhla diskuse nad některými tématy Výroční zprávy za školní rok 2019/20.
V loňském školním roce kvůli covidové situaci proběhlo velmi málo školních aktivit.
Též výměnné zahraniční zájezdy nebyly realizovány.
Škola má novou účetní, jejíž práci paní ředitelka hodnotí pozitivně. Proběhla rekonstrukce účetnictví
a v současné době jsou všechny výdaje pohlídané. Díky financím z Evropské unie se můžeme
účastnit mnoha aktivit (např. výjezd školní družiny na Dýňování atp.).
Programy Prev-Centra se na druhém stupni neujaly, byly přesunuty na první stupeň, kde dobře
fungují. Druhý stupeň využívá programů Policie České republiky apod.
Sběr odpadu – kontejner byl postaven u školní jídelny. V ulici Nechanského, kde bývá, neoprávněně
parkují auta a to po levé straně. Škola podporuje děti v třídění odpadu.
P. Pavlásková přišla s návrhem, zda nepořádat kurzy-setkávání rodičů školy nad tématy jako třeba
mediální gramotnost dětí atp. Tyto aktivity mají u paní ředitelky podporu, finančně by je mohla buď
zajistit škola, montessori spolek či by se využily prostory školy a rodiče by si kurzy platili sami.
Zástupci montessori oddělení proberou na schůzi delegátů montessori spolku 4. 11. 2021.
Výroční zprávy MŠ i ZŠ byly schváleny.
P. Baxa vznesl dotaz na školní zahradu montessori oddělení. Paní ředitelka popsala současný stav,
kdy děti společně se zahradní architektkou připravují projekt, který by měl být hotov do prosince
2021. V současné době je tedy zahrada ve fázi plánování. P. Baxa apeluje, aby montessori oddělení
čile komunikovalo s p. radní Kubíkovou, která by mohla pomoci třeba s moderací situace mezi
školou a sousedy, kteří též o prostor měli zájem.
P. Baxa vznáší podnět na zmodernizování webových stránek školy. Paní ředitelka prý v nedávné
době hovořila s paní ředitelkou ZŠ V. Čáslavské, která též v nedávné době měnila webové stránky
(www.zsverycaslavske.cz) a dostala kontakt na firmu, která je pro ně zajišťovala (prý za cca 29.000
Kč). Je tedy v plánu upravit i naše webové stránky, což by bylo financováno z peněz školy.
V nejbližší době nejspíš proběhne výběrové řízení.






P. Pavlásková by též ocenila otevřenější a aktivnější komunikaci školy s rodiči, třeba formou
newsletteru. Paní ředitelka souhlasí a bude na tom pracovat. P. Kroupová se nabídla, že s obsahem
webových stránek i zajišťování newsletteru a dalšími aktualizacemi by mohla pomoci, protože už tu
samou službu dělá montessori oddělení. P. Pavlásková se též nabídla a to i z pozice PR manažerky (v
tomto směru též nabídla i další služby, kdyby je škola potřebovala).
Na webu stále visí, že škola shání asistentku – již proběhlo setkání s paní, která má o místo zájem a
ta by měla nastoupit 1. 11. 2021. Primárně bude působit ve 4. třídě běžného oddělení a to 20h týdně,
zbytek času bude vypomáhat v MTF.
Zápisy do montessori oddělení: jak potvrdila p. ředitelka i p. Baxa, do montessori oddělení lze
přijímat děti pouze spádové a při vyšším počtu uchazečů je jedinou přijatelnou formou výběru
losování. Na tom se shodli všichni ředitelé Prahy 6 poté, co získávání plusových bodů za sourozence
či montessori (či jiné) kurzy bylo napadeno u soudu a řešil i ombudsman. Bohužel při zápisech se do
montessori oddělení školy dostávají i děti, kterým tato metoda nevyhovuje. Proto se zvažuje
zavedení předzápisových konzultací/workshopů s pedagogy prvního trojročí, kteří by případně
rodičům doporučili/nedoporučili montessori vzdělávání pro jejich dítě dle jeho potřeb. Došlo též ke
shodě, že by bylo dobré informovat rodiče na webu, pro jaké dítě se tato metoda hodí, co nabízíme
atp.

Zapsala A. Kroupová

