Zápis ze schůze školské rady 24.4.2019
Přítomni: viz. listina přítomných
Program:
1. Přivítání od paní Kateřiny Drekslerové
2. Vyhodnocení Mapy školy (p.ředitel M.Ferkl)
o seznámení s analýzou výsledků jednotlivých sledovaných oblastí
o dotazníkového šetření se zúčastnilo 146 žáků, 117 rodičů, 15 učitelů a 6 provozních
zaměstnanců
o souhrn informací bude možné k nahlédnutí na stránkách školy
o atmosféra školy je nad celorepublikovým průměrem, rodiče jsou spokojeni s vybranými
oblastmi fungování školy (nejvíce s vybavením a zázemím pro TV a sport, s vedením
školy, s komunikací s třídním učitelem).
o diskuse o jídelně - témata:
- systém objednávání jídel (vedení školy navrhuje dát další možnost objednání volby jídla
přímo dětem v jídelně)
- přístavba školní jídelny a venkovní učebny (předpokládaný výběr zhotovitele přístavby
je květen - červen, navýšení kapacity pro strávníky o 43 míst)
Závěr z diskuse – vedení školy navrhuje setkání s rodiči a řešení jednotlivých důvodů
nespokojenosti s jednotlivými oblastmi
3. Cíle a směr školy
o vedení školy předložilo strategický plán školy 2019 – 2022
o proběhla diskuse o směru školy ZŠ Kutnohorská
4. Zápis do 1. tříd (10. – 11. 4. 2019)
o zúčastnilo se 48 dětí, jsou předpokládané odklady školní docházky a dodatečné zápisy
do 1. třídy
o budou otevřeny dvě první třídy přibližně po dvaceti dětech
5. „Ředitel naživo“
o vedení školy je zapojeno do vzdělávacího programu „Ředitel naživo“
o pan ředitel seznámil radu s cíli tohoto programu a uvedl ukázku z dotazníku:

Otázka:

„Čeho si na své škole a praxi ceníte?“

Odpověď:

„Nejvíc si cením týmu zaměstnanců, jak pedagogických, tak nepedagogických.
Mám radost, když se každý nápad podaří společně dotáhnout do úspěšného
konce.“

6. Vybavení školy
o
o
o
o

vedení školy seznámilo radu s novým vybavením školy po rekonstrukci
škola má novou PC učebna, kabinety učitelů jsou zasíťovány a vybaveny PC
podařilo se instalovat žaluzie do obloukového okna.
byl přednesen plán na vytvoření relaxačního koutku s knihovnou pro děti, nákup knih
do každé třídy

7. Kalibro 2019
o žáci 5. ročníku dosáhli ve většině testovaných oblastí lepších výsledků než je
republikový průměr
o výsledky 3. ročníku nejsou dosud známy
8. Různé
o dotaz pana ředitele v jaké fázi je platba příspěvku SRPŠ od zřizovatele školy- řeší pan
Petřina
o volná diskuse ke kvalitě jídel a objednávacímu systému
o informace o probíhajících školeních pro učitele, informace o šablonách EU

Předpokládaný další termín schůzky školské rady – školní rok 2019/2020

Zapsala: Kachlířová Martina

