Zápis z jednání Školské rady ZŠ Pod Marjánkou ze dne 25. května 2016
Účastníci: Kateřina Štanclová, Ondřej Kolář, Jiří Růžička, Jan Čejka, Monika Ryšavá – se souhlasem
všech členů Šk.Rady zastoupena manželem, Jiřina Bastlová
Hosté: Marcela Zavadilová, Jaroslav Štercl

Omluveni: Monika Ryšavá (služební cesta)

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úprava Školního vzdělávacího programu – inkluze
Hostování žáků ve výuce cizojazyčných škol (Prague British School)
Registrace žáků na zájmové kroužky přes web školy
Investice do údržby školy, řešení holubů, malování družiny
Možná vylepšení ve školní jídelně
Prevence kyberešikany na prvním stupni
Ostatní

Zápis
1. Ředitelství ZŠ seznámilo Šk.radu s Novelou Šk. zákona (inkluze) a se změnami učebního
plánu. Nové znění bude Radě předloženo v září
2. Na dotaz p. Růžičky, jak se vede hostujícím dětem z Podmarjánky na Prague British School
slíbila paní řed., že zajistí zpětnou vazbu a zprostředkuje informace ostatním žákům školy a
rodičům. Žáka 2. B vybírala ZŠ.
3. Na žádost Školské rady byla projednána možnost registrace žáků na zájmové kroužky přes
školní web. Vedení ZŠ toto neodsouhlasilo z důvodu organizace 95% kroužků firmou
Kroužky.cz, která má svůj portál. Ostatních kroužků je pár a pan zástupce proces nějak
organizuje směrem k poskytovatelům kroužků. Byla otevřena otázka vyváženosti ceny
pronájmů za školní prostory poskytované zájmovým kroužkům a nákladovosti vynakládané na
jednotlivé prostory vč. zájmovou činností využitých zařízení – bez jakéhokoli závěru.
4. Investice do oprav – ještě letos: sítě proti holubům, malování družiny, výměna lina jíd. a
kuchyně, úpravy ve sprchách a soc. zařízení
5. Proběhlo jednání ke školní Jídelně:
Neodpovídají uváděné alergeny v jídelníčku – paní ředitelka na to upozorní ved. jídelny
Brambory se vozí v chemickém roztoku – problém je s prostorami na uskladnění a není
v kuchyni loupačka na brambory – fyzicky se tam nevejde
Bylo upozorněno na nevhodné používání „velkých“ kostí na vývary apod. a na přesolená
jídla
Vedení školy přislíbilo předložit Šk. Radě výsledky hodnocení jídelny ve SCIO testech,
které se letos vyplňovaly - výsledky z výzkumu (nikoliv jen zápis) budou ŠRadě
předloženy nejpozději do konce září.
Hygienický test, který se prováděl v prvním pololetí, stále není k dispozici, škola o něj
nejpozději v září 2016 písemně požádá.
Anketa spokojenosti s jídelnou od žáků aspoň 2x ročně se nepředpokládá, nemá to kdo
pak zpracovat. U žáků proběhla anketa oblíbených jídel, aby se dětem jejich
nejoblíbenější jídla uvařila v jednom týdnu v červnu jako dárek k MDD.
Při projednávání jídelny se téma stočilo také na Ovoce do škol – ovoce přebírá vrátný
(škola nemá další kapacitu jiných zaměstnanců), děti si mají možnost vyměnit jednotlivé
špatné kusy u vedoucí školní jídelny. Na případné možné vrácení celé nekvalitní nebo
nevhodné dodávky škola nemá zatím proces a řeší případy ad-hoc. Ovoce do škol
odebírá cca 400 dětí.
6. Prevence kyberšikany – na prvním stupni by se měla zvýšit, jinak je poměrně hodně
prevenčních akcí, je jen potřeba o nich včas informovat. Učitelé (p.Čejka s kolegyní by
7. Ostatní:
Na ZŠ proběhla min. týden Invakuace řízená zřizovatelem školy – šlo o cvičný poplach
chemického zamoření, škola obstála na výbornou.
Zapsala: Jiřina Bastlová, jirina.bastlova@seznam.cz, mob: 602 121 509

