Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ bratří Fričů Ondřejov (dále jen ŠR)
v Ondřejově dne 20. 12. 2017
Přítomni
Nepřítomni
Členové školské rady

Mgr. Marie Foltánková, Mgr. Zdeňka Lázničková, Mgr. Lenka Šourková, Dana Novotná,
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D., Mgr. Miroslav Rovenský, Ing. Daniela Kalousová
Od 17:30 Marie Foltánková
6 členů celkem
Zástupci zřizovatele:
Mgr.Viktor Votruba, Ph.D., Mgr. Lenka Šourková
Zástupci rodičů:
Mgr. Marie Foltánková
Ing. Daniela Kalousová

Program

add1/ Stanovení a
schválení
jednacího řádu
ŠR

add2/ Volba
zapisovatele

Zástupci pedagogů:
Mgr. Zdeňka Lázničková
p. Dana Novotná
1. Stanovení a schválení jednacího řádu ŠR
2. Volba zapisovatele
3. Volba předsedy ŠR
4. Volba místopředsedy ŠR
5. Projednání a schvalování rozpočtu ZŠ pro r. 2018
6. Výroční zpráva za r. 2016/2017 - schválení
7. Ostatní témata
 jednací řád ŠR byl předložen dle §561 Školského zákona
 dle informací p. ředitele Rovenského byl jím jednací řád aktualizován a
zjednodušen
 Hlasování: Schváleno
o PRO: 6x; zdržel se: 0



Navrženi: Daniela Kalousová
Hlasování: Schváleno
o PRO: 5x; zdržel se: 1x

add3/ Volba
předsedy ŠR

Navrženi:
 Viktor Votruba
 Lenka Šourková
Hlasování: Schváleno
 PRO 5x pro Viktora Votrubu, 1x se zdržel

add4/ Volba
místopředsedy
ŠR

Navrženi:
 Lenka Šourková
Hlasování: Schváleno
 PRO 5x, 1x se zdržel

add5/ Projednání a
schvalování
rozpočtu ZŠ
pro r. 2018

Školské radě bylo předloženo čerpání peněz z rozpočtu r. 2017 (stav k 14. 12. 2017):
o Náklady 1 913 667,24 Kč
o Výnosy 2 091 055,43 Kč
 ŠR nemá k dispozici srovnání s r. 2016, proti čerpání nevznesla
připomínky
Předložený rozpočet na r. 2018



Normativ na žáka – zatím není jasná výše částky na žáka pro r. 2018 (dle ředitele
ZŠ možná v dubnu 2018??)
 Do rozpočtu na r. 2018 byl použit odhad normativu na žáka z r. 2016
 8 500Kč/žáka x 250 = 2 125 000 Kč (ZŠ obdrží od OÚ)
 Ø hodnotu danou MŠMT – odhad udělá p. Votruba
Členové ŠR podrobněji rozebírali následující položky:
 NÁJEMNÉ:
o Složení rozpočtované částky 150 000 Kč na r. 2018: 13 000 Kč pronájem
hřiště, 98 000 Kč pronájem tělocvičny, 39 000 Kč pronájem bazénu
o Info: Děti ze ZŠ stráví 28h/týden v tělocvičně
o p. Votruba projedná na zastupitelstvu:
 Je nutno dávat pronájem tělocvičny do rozpočtu ZŠ, když na něj ZŠ
dostává od obce příspěvek? (navržena přímá platba OÚ do SKC)
 Je nutno platit pronájem tělocvičny i v letních měsících
červenec/srpen, kdy není škola?
 Zjistit a srovnat výši poplatku, který platí SOKOL Ondřejov za
pronájem tělocvičny


OSTATNÍ SLUŽBY
o Patří zde: Bezpečnostní služby, inzeráty, zdravotní prohlídky, burza energií,
zasíťování, školení BOZP aj.
 navýšení v r. 2018 vs. r. 2017 na 16 000 Kč
 EL. ENERGIE
o Navržena možnost čerpat levnější energii pro ZŠ, tudíž změnit dodavatele
energie:
 p. Votruba poptá p. Zajíčkovou ze Struhařova, kdo je
poskytovatelem energií tam (možnost nižší ceny) a také se podívá
na spol. Amper Market
Rozpočet na r. 2018 byl jednomyslně schválen
 Hlasování:
o PRO: 6x; zdržel se: 0
add6/ Výroční
zprava o
činnosti ZŠ
Ondřejov za r.
2016/2017 schválení

add6/ Ostatní témata

Schváleno
 Hlasování:
o PRO: 6x; zdržel se: 0
 Další info k Výroční zprávě:
o Hejného matematika se již od škol. roku 2018/2019 do osnov ZŠ
Ondřejov nebude zařazovat . Důvodem je nedostatek proškolených
učitelů na zástup a p. ředitel není přesvědčen o vhodnosti této metody
pro ZŠ Ondřejov.
Petice rodičů v 6. třídě ohledně výuky matematiky p. Macurkové
 Podstata petice: rodiče nejsou spokojeni s výukou matematiky v 6. třídě pod
vedením p. Macurkové, mají pocit, že se neučí podle daného školního
vzdělávacího programu a děti látce nerozumí. Jedná se o velkou část rodičů.
 Realizované kroky ředitele Rovenského k 20. 12. 2017
o proběhl rozhovor s p. Macurkovou – informace o nespokojenosti rodičů
o provedena hospitace p. Chaloupkovou v 6. třídě, posléze byly výsledky
hospitace s p. Macurkovou konzultovány
o ředitel Rovenský ŠR informoval o dalších krocích, které budou v lednu
učiněny, mimo jiné i to, že do 31. 12. 2017 budou rodiče o možných
řešeních písemně informování panem ředitelem a v lednu proběhne
mimořádná třídní schůzka s rodiči žáků 6. třídy

M. Rovenský ŠR také informoval, že doposud, tedy k 20. 12. 2017,
zatím neshledal nesoulad ve výuce paní Macurkové
Návrh ŠR:
o svolat mimořádnou ŠR v lednu, popř. v únoru 2018, kde bude ředitel
M. Rovenský informovat o celé kauze a následných krocích (svolá p.
Votruba)
o Mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 6. třídy – svolá p. ředitel
Rovenský
o



Příchod nových učitelů do ZŠ Ondřejov
 Ředitel ZŠ Ondřejov informoval ŠR, že se mu nedaří získat nové učitele pro ZŠ
v Ondřejově již delší dobu. Několik jich již na pohovoru bylo, ale všichni byli
buď nevyhovující pro výuku dětí (alkohol) nebo překážkou byla doprava do
Ondřejova, absence možného bydlení pro nové učitele apod.
 Zkušenost z jiných ZŠ poskytnuté panem ředitelem:
o Poskytnutí bytu pro učitele
o Příspěvek na dopravu pro učitele
o Náborový příspěvek pro nové učitele (př. některé ZŠ na Praze západ
dávají jednorázový příspěvek 50 000 Kč + vázací lhůtu pro učitele;
další praxí je, že se poskytuje na některých ZŠ příspěvek 1500 Kč na
učitele - doprava apod.)
 Návrh ŠR: p. Votruba projedná možnosti příspěvku na kantora popř. zajištění
bytu pro učitele na Zastupitelstvu obce Ondřejov
Školní vzdělávací program (ŠVP)
 Musí být učiněna změna v ŠVP ZŠ bratří Fričů Ondřejov, že se učí genetickou
metodou čtení (p. ředitel Rovenský)
Další informace:
 Na příští ŠR projednat aktualizaci Školského řádu pro ZŠ Ondřejov
 V lednu 2018 proběhne metodická návštěva p. Lenky Šourkové v ZŠ Ondřejov
 Nutno upravit kontakt na Školskou radu na webových stránkách ZŠ
o V. Votruba vytvoří novou adresu ŠR, posléze dojde k úpravě na web
stránkách a starou email adresu radaon@gmail.com přesměruje na
novou
o D. Kalousová zašle email p. Hudcové se seznamem členů ŠR
k aktualizaci na web stránkách ZŠ a zároveň vytvoří článek s informací
o složení nové ŠR do časopisu Ozvěny
 Kontakty na členy ŠR:
o Zdeňka Lázničková zdenkalaznickova@seznam.cz
tel. 724 915 590
o Dana Novotná dana.novotna@skolaondrejov.cz
tel. 724 229 535
o Viktor Votruba votruba@physics.muni.cz
tel. 608 872 611
o Lenka Šourková sourkova@pppsk.cz
tel. 778 007 741
o Daniela Kalousová daniela.kalousova@seznam.cz
tel. 601 369 293
o Marie Foltánková
marie@foltanek.cz
tel. 777 217 099
 O dalším termínu ŠR bude členy informovat p. V. Votruba

