Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ bratří Fričů Ondřejov (dále jen ŠR)
v Ondřejově dne 16.5.2018
Přítomni členové ŠR
Nepřítomni členové ŠR
Ostatní přítomni

Mgr. Marie Foltánková, Mgr. Zdeňka Lázničková, Dana Novotná, Ing. Daniela Kalousová;
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
Mgr. Lenka Šourková
Mgr. Miroslav Rovenský – ředitel ZŠ












Program

Zápis do ZŠ pro rok 2018/2019
Nová třída – prostory
SKC – akce „zvonky“
Sportoviště užívané ZŠ Ondřejov
Zahrada ZŠ – pozemky
Předzahrádka ZŠ
Zahrada ZŠ za družinou
Projekty plánované či realizované v ZŠ
Reakce p. ředitele na podnět rodičů ohledně p. učitelky Macůrkové
Problematika náboru nových učitelů a možnosti obce (školy)
Info o stavu učitelského sboru ve škole a avizované odchody učitelů ze
ZŠ v Ondřejov (včetně jejich důvodu)
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Zápis do ZŠ
pro rok
2018/2019

Popis stavu ředitelem ZŠ:
 přijato 42 dětí, 8 odkladů
 odhad ředitele ZŠ: nastoupí cca 35 dětí (1x Svojetice – stále v jednání)
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Nová třídaprostory
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SKC – akce
„zvonky“

Dle slov ředitele ZŠ není nutno zatím hledat náhradní řešení prostor pro umístění
dětí v ZŠ pro školní rok 2018/2019 (viz diskuse kontejnerové školy/školky)
1. třídy budou s velkou pravděpodobností umístěny opět na středisku (současné 1.
třídy)
Některé děti z 5. třídy nyní odcházejí (Gymnázium apod.), tím se redukuje počet žáků
v ZŠ
Ředitel ZŠ bude vědět konečný počet žáků a prostory ke konci června 2018

Popis stavu
 V SKC se nachází třída spadající pod ZŠ, bezpečnost žáků je na prvním místě, proto
byly namontovány zvonky, aby se během vyučování (8-15 hodin) při vstupu do SKC
zvonilo a odemykalo.
 Při společném jednání mezi Zřizovatelem, H. Kašparem a ředitelem ZŠ nebylo jasně
ustanoveno, kdo zvonky v hodnotě 40 000 Kč zaplatí.
 Zvonky jsou namontovány (objednavatel: ZŠ Ondřejov-M. Rovenský), není zaplacena
faktura vystavena na ZŠ
 Ředitel ZŠ vznesl otázku, kdo fakturu zaplatí:
o dle jeho názoru Zřizovatel určil, kde má být třída umístěna a tím musí zajistit
i hygienické a bezpečnostní parametry
o mimo jiné je nutno změnit i kvalitu úklidu třídy v SKC a přilehlých prostor
(WC, chodby)
o ohledně zaplacení a zkvalitnění hygieny se zatím ředitel ZŠ se Zřizovatelem
nesešli
 Návrh ŠR:

o
o

Ředitel ZŠ fakturu za zvonky zaplatí a posléze předloží fakturu za zvonky Radě
Obce k proplacení/vyplacení příspěvku (ředitel ZŠ)
Bude svoláno setkání mezi ředitelem ZŠ, Zřizovatelem, p. Kašparem (SKC),
aby došlo k nějaké kompromisní dohodě ohledně užívání prostor v SKC
(Viktor Votruba)
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Sportoviště
užívané ZŠ

Popis stavu:
 Velké fotbalové hřiště je ZŠ používáno hlavně v období květen/červen a září /říjen;
poplatek činí 15 000 Kč/měsíc, platí se spolku SOKOL.
 Ředitel ZŠ řeší problematiku natažených zavlažovacích hadic, které na hřišti zůstávají
po nočním zavlažování a paní učitelka je musí dávat na stranu kvůli bezpečnosti.
 Vedení ZŠ si nepřeje, aby se paní učitelka s hadicemi tahala hlavně kvůli bezpečnosti.
 Spolek SOKOL si stěžuje, že hadice nejsou odsouvány z hřiště správně.
 Doposud se ředitel ZŠ s předsedou spolku SOKOL nesešel, aby celou situaci pořešili.
Návrh ŠR:
o Svolat schůzku, kde bude přítomný V. Votruba, ředitel ZŠ a předseda spolku
SOKOL, na níž otevřou rámcovou smlouvu a možnosti spolupráce, kde by se i
celá situace vysvětlila a našlo se kompromisní řešení. (Viktor V.)
o Pro jednání ředitel ZŠ dodá návrh, jak sportoviště vybavit (ředitel ZŠ)
o Dle ŠR je celá tato záležitost opět o vzájemné komunikaci a ochotě hledat
kompromisní řešení
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Zahrada ZŠpozemky

Popis situace
 Na základě dohody s obcí obdržela ZŠ Ondřejov zpět pozemky, které kdysi využívala
pro své vlastní aktivity a ZŠ na nich pěstovala plodiny v rámci své výuky.
 Nyní ředitel ZŠ chce tyto pozemky upravit a znovu je k výuce použít
 Požadavek ředitele ZŠ na obec: vyhloubit zavlažovací studnu.
Návrh ŠR
 Nutno, aby se sešel ředitel ZŠ se Zřizovatelem a celou tuto záležitost spojenou
s používáním pozemku pořešili. (ředitel ZŠ)
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Předzahrádka
ZŠ

Popis stavu
 Spolek ŠKAMNA a p. Novotný se dohodli na vytvoření projektu, jak tuto
předzahrádku u ZŠ zkulturnit a osázet rostlinami.
 Na základě dohody p. Novotný dodá projekt s návrhem na osazení a kalkulaci, na
základě které se předzahrádka jím nechá osázet.
 Pokud by to bylo finančně náročné, zvažuje spolek ŠKAMNA spolupráci rodičů a
přátel školy.
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Zahrada ZŠ za
družinou

Popis situace:
 Oplocený pozemek
 Aby ho děti mohly využívat, je nutné ho zkulturnit, např. atrakcemi
 Ředitel ZŠ navrhuje tam dát šplhací stěnu s provazy, svahové pruhy apod.
 Zakoupí ZŠ
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Projekty
plánované či
realizované
v ZŠ

Popis situace:
 Koncem června 2018 končí Žákovský klub, byla podána žádost o dotaci na nový
projekt.
 Z dotačních projektů v letošním roce 2017/2018 ZŠ realizuje pouze projekt ŠABLONY.



ŠABLONY byly využity na následující aktivity:
o Tandemová výuka se zahraničním lektorem
o Čtenářský klub
o Matematická logika
 Otázka ŠR byla, proč nejsou tyto aktivity na Webu ZŠ Ondřejov, aby i rodiče měli
přehled, jaké projekty se v ZŠ realizují popř. jich také mohly využít.
o Odpověď ze strany ZŠ je nedostatečná kapacita, kdo by Web aktualizoval
ŠR navrhuje:
 Zlepšit Web stránky ZŠ a aktualizovat je, neboť jsou nejen informačním
kanálech pro rodiče, ale také pro potenciální nové učitele, kteří dnes volí
zaměstnavatele na základě prezentace ZŠ na Webu. Navíc, právě Webem se
ZŠ prezentuje.
 ŠR navrhuje požádat o pomoc při úpravě Webu rodiče, studenty, bývalé žáky,
kdo by mohli s inovací stránek pomoci.
 Na dotaz ŠR, zda ředitel ZŠ zažádal i o jiné granty EU bylo odpovězeno, že ne a to
hlavně z důvodu nedostatku lidských zdrojů a tím nemožnosti realizace dalších
projektů. ŠABLONY byly v tomto školním roce jediným projektem.
 Ředitel zmínil ještě účast ve výběrovém řízení společnost O2 na zasíťování ZŠ
Ondřejov Wi-Fi – výsledek bude znám na podzim.
 Ředitel nyní hledá novou administrátorku dotačních projektů (odchod na mateřskou)
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Reakce p.
ředitele na
podnět rodičů
ohledně p.
učitelky
Macůrkové
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Problematika
náboru nových
učitelů a
možnosti obce
(školy)

Rekapitulace stavu:
o Leden 2018 mimořádná schůzka s rodiči ohledně situace v 6. třídě týkající se
výuky matematiky v 6. třídě
o Ředitelská písmenka z matematiky v lednu – průměrná známka 3,28
o Na třídních schůzkách v dubnu 2018 byli rodiče opět nespokojeni,
požadovali, aby p. Macůrková již dále tuto třídu neučila a již vůbec ne
v dalším roce, neboť dle jejich vyjádření, přinesl tento rok 0 hodnotu, co se
týče výuky matematiky;
o Rodiče za hlavní bod nespokojenosti hlavně označuji nesystematický přístup
p. Macůrkové, který je adekvátní středním či vysokým školám, nikoliv ZŠ.
Vyjádření ředitele ZŠ:
o p. Macůrková od lednové schůzky konzultovala výuku s p. Hudcovou,
všechny body dohodnuty na lednové schůzce s rodiči měly být dle ředitele ZŠ
realizovány.
o p. Macůrková podala výpověď a ředitel ji přijal
 p. Macůrková již příští rok na této ZŠ učit nebude
Popis současného stavu v ZŠ Ondřejov:
 Učitelé mají pouze základní plat bez osobního ohodnocení. V současné době ZŠ
Ondřejov na odměny nemá.
 Dle slov ředitele ZŠ, většina škol drží učitele na základních platech, spousta škol
poskytuje novým učitelům jednorázové vstupní odměny, poskytují jim byt, příspěvek
na dojíždění apod.
o p. Lázničková - dle informací o situaci v ZŠ v Sázavě, ani nové byty nepřilákaly
učitelé do tamní školy
 Od prosince 2017 byly zveřejněny pouze dva inzeráty, který se zabýval náborem
učitelů do ZŠ Ondřejov, jeho textová forma, bohužel, nebyla nejšťastnější.
Doporučení ŠR:
 ŠR musí, bohužel, konstatovat, že není zcela spokojena se způsobem vyhledávání
nových učitelů ze strany vedení ZŠ.
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Info o stavu
učitelského
sboru na škole
a avizované
odchody
učitelů ze
ZS v
Ondřejově
(včetně jejich
důvodu)



ŠR shledává tyto aktivity jako nedostatečné, protože nebyly využity všechny možné
dostupné možnosti, jak učitele hledat jako např. inzerce přímo na pedagogických
fakultách v Praze , inzerce v systému MOODLE, inzerce v měsíčníku Zápraží, v deníku
Říčansko, Benešovsko, na stránkách Hyperinzerce.cz , na Facebooku školy apod.
Zároveň současné umístění inzerátu na webu ZŠ a vedle školy nemá patřičný zásah
na potenciální učitele.
Situace s nedostatkem aprobovaných a zkušených učitelů v ZŠ Ondřejov je velmi
vážná, neboť nyní do dalšího roku chybí 4-5 aprobovaných učitelů.
Na základě této situace se ŠR dohodla, že ač to není její povinností, pokusí se hledat
učitele a využít výše zmiňovaných komunikačních kanálů. Navrhne inzerci, kterou
v komunikačních kanálech (viz výše) zveřejní. (D. Kalousová + ŠR)
V žádném případě však tato aktivita nenahrazuje aktivitu vedení ZŠ týkající se
vyhledávání nových učitelů.
ŠR i nadále bude sledovat kroky vedení ZŠ týkající se hledání nových učitelů a chce
být o vývoji pravidelně informována. (ředitel ZŠ)
Zároveň ŠR vidí problém v nedostatečném vyhodnocování odchodu učitelů ze ZŠ
Ondřejov (viz bod č. 11), neboť zde se ŠR domnívá, že to je jeden z bodů, který může
nepříznivě ovlivňovat i nábor učitelů nových. Dle ŠR je důležité znát příčinu odchodu.
Pokud nevíme, proč je odchod učitelů ze ZŠ, nemůže být vedení ZŠ schopno správně
analyzovat potřebu a spokojenost nových učitelů.
Aktuální avízovaný stav ke konci školního roku 2017/2018
o p. Michálková odchází z důvod stěhování
o p. Macůrková podala výpověď
o p. Povinská odchází
 Dle slov pana ředitele, není mu znám důvod odchodu; motivační
pohovor s p. Povinskou nevedl
 Dle jeho slov p. Povinská neuvedla důvody odchodu

