Zápis č. 4/2019
z jednání Komise pro školství a mládež Rady MČ Praha 4
Datum konání:

29. 4. 2019 od 17,00

Místo konání:

ZŠ Na Chodovci, Praha 4,

Přítomno:

dle prezenční listiny – 6 členů (z celkového počtu 9 členů)

Veřejnost:

dle prezenční listiny (registrace 4, bez registrace 11)

Hosté:

Mgr. Bc. Miloslav Ráž, ředitel ZŠ Na Chodovci
PaedDr. Miloslava Makovičková, ředitelka MŠ Na Chodovci
Mgr. Jana Merhautová, ředitelka MŠ Svojšovická

Program:
1) Zahájení, seznámení s programem;
2) Informace o školách na sídlišti Spořilov
a) ZŠ Na Chodovci (prohlídka prostor) – Mgr. Bc. Miloslav Ráž
b) MŠ Na Chodovci – PaedDr. Miloslava Makovičková
c) MŠ Svojšovická – Mgr. Jana Merhautová
3) Činnost školských rad – legislativní rámec, volební řád
4) Informace ke stížnosti rodičovské veřejnosti ZŠ Jeremenkova
5) Informace z OŠ
6) Různé

1)

Zahájení, seznámení s programem a organizací průběhu jednání komise

Předseda komise A. Jaroš:
-

zahájení jednání, přivítání všech zúčastněných

-

seznámení s programem, program se změnou – bod 4 s ohledem na přítomnost veřejnosti
předřazen před bod 3)

2)

Informace o školách na sídlišti Spořilov
a) ZŠ Na Chodovci (prohlídka prostor) – Mgr. Bc. Miloslav Ráž
b) MŠ Na Chodovci – PaedDr. Miloslava Makovičková
c) MŠ Svojšovická – Mgr. Jana Merhautová
-

ředitelé výše uvedených škol dostali prostor na prezentaci uvedených pracovišť; všichni
přítomní poté dostali prostor pro dotazy;

-

ZŠ Na Chodovci

-

školní vzdělávací program-Škola základ života

-

počet žáků 433

-

disponibilní hodiny navyšují hodiny AJ, ČJ, Ma;

-

výuka Čj v 1. ročníku kinetickou metodou (navazuje na znalost a umění dětí z MŠ číst velká
písmena-žáci do listopadu pouze čtou, poté začínají s výukou psaní)

-

používají systém Bakalář (sledování docházky-bezpečnost, dohled rodičů, rozvrh, hodnocení,
domácí úkoly – velký rozsah informací pro rodiče na jednom místě);

-

následovala prohlídka objektu ZŠ Na Chodovci;

-

obě mateřské školy jsou velmi vyhledávány, jejich kapacita je každoročně naplněna, poskytují
kvalitní předškolní vzdělávání a jsou nasměrovány být školami běžného života; poznatek ze
zápisu-množství nových mladých rodin, dostupnost bydlení na sídlišti Spořilov;

3) Informace ke stížnosti rodičovské veřejnosti ZŠ Jeremenkova
-

k bodu stížnosti se zúčastnila veřejnost (15 osob-zákonní zástupci žáků, zaměstnanci školy)

-

rodiče i zaměstnanci upozorňují např. na špatnou atmosféru ve škole vyvolanou přístupem
ředitelky školy, poukazují na její neschopnost vést organizaci a neosobní přístup bez známky
sebereflexe, upozorňují na častou fluktuaci v pedagogickém sboru (učitelé odchází do
sousedních škol), neaprobovanost výuky, pokles výkonu žáků,

-

kvitují kvalitu spolupráce se zástupci ředitelky paní Dr. Denisovou a Mgr. Vondroušem,
upozorňují na omezenou pravomoc zástupce statutárního orgánu-není jmenován v plném
rozsahu kompetenci-činnost školy paralyzována např. v oblasti personální;

I.Michalcová

situaci ve škole se zřizovatel intenzivně zabývá (časová prodleva v důsledku změny ve
vedení městské části), jedná s ředitelkou, rodiče i zaměstnanci budou informováni;

A.Jaroš:

avizuje možnost změn ve složení komise s ohledem na změny ve vedení městské

části,
ukončuje jednání v 19,45 s tím, že body, které nebyly projednány, budou projednány
na některém z příštích jednání
…………………………………………………

Adam Jaroš, v.r.
předseda komise
Zapsala: Jana Ságlová

