Setkání ŠR při ZŠ a MŠ Bratronice konané 3. 10. 2019
Přítomni:
Zákonní zástupci nezletilých žáků – L. Truparová, Ing. L. Richter (předseda ŠR)
Zástupci zřizovatele – V. Švejcar, M. Král
Zástupci školy – V. Vršková, Mgr. M. Ludvíková
Přizvaní hosté:
Ředitelka školy – Bc. V. Holmanová
Zástupkyně školy – Mgr. L. Kalmusová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení VZ školy a zhodnocení školního roku ve VZ 2018/19
Zhodnocení úkolů z minulé ŠR
Podněty ze strany zákonných zástupců
Diskuze
Prohlídka tělocvičny školy
Závěr, naplánování dalšího setkání ŠR ve šk. roce 2019/20

Zápis ze setkání ŠR:
1. Školská rada byla svolána ke svému pravidelnému zasedání, aby zhodnotila školní
rok 2018/19 a schválila VZ školy. Všichni členové ŠR měli možnost do VZ
nahlédnout již doma, všem byla zaslána elektronickou podobou předem. VZ byla
doplněna o údaj dosažené vzdělání u jednoho pracovníka školy (K. Sochor),
připsána byla jedna pracovnice (M. Řeháková), v oddílu 6 Prevence rizikového
chování změněna zkratka SPP na NPP u akce Vystoupení kroužku zumba (leden).
ŠR Výroční zprávu školy za školní rok 2018/19 schválila.
2. Při hodnocení úkolů z minulé ŠR jsme se dotkli tématu: Posunutí zástávky
autobusu směr Běleč na jiné bezpečnější místo. Jednání na obci bylo uzavřeno
problémem, že ne veškerý prostor, kde by byla zastávka vhodná, je majetkem
obce. V. Švejcar toto téma přednese na Zastupitelstvu obce v souvislosti
s přípravou studie návesních prostor.
Paní zástupkyně Mgr. L. Kalmusová hovořila o realizaci šatních skříněk pro žáky
školy, které by se měly uhradit z rozpočtu obce či ze sponzorských darů dvou
zákonných zástupců žáků prvního ročníku. Závěr: Vyměření, hledání vhodného
dodavatele pro nákup skříněk. Pan V. Švejcar osloví ohledně skříněk firmu pana
M. Fišara z Bratronic (fa Technobank).
3. Pan předseda Ing. L. Richter přišel s novým pohledem na školu nyní i jako zákonný
zástupce žákyně v první třídě. Hovořil o podnětech ze strany ostatních zákonných
zástupců:

Nekontrolovaný pohyb dětí ve škole pohledem rodičů. Bezpečnost a kontrola dětí
v areálu školy. Otázka bezpečnosti vchodových dveří (odemykání a zamykání).
Pohovořili jsme o dohledech vyučujících nad žáky, povinnostech všech pracovníků
školy ohledně odemykání a zamykání školy, plnění školních pravidel žáky a BOZ,
důvěře ze strany dospělých ke správnému chování u žáků školy, sankcích za
porušení pravidel a Školního řádu, činnosti ŠD... Škola bere na vědomí Metodické
doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
– Minimální standard bezpečnosti, č. j.: MŠMT-1981/2015-1. Na jeho základě
škola přijala mnoho opatření, některá se však neosvědčila. Máme i doporučení
Ministerstva vnitra – Jak se má škola zachovat při případném útoku zvenčí:
Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle (červenec 2018). Závěr: Do příštího
setkání ŠR přemýšlet a předložit návrhy na uzavření budovy školy (boční
vchod pro žáky a zákonné zástupce) a následné odemykání (čipy,
bzučák...?).
Zákonní zástupci budoucích prvňáčků pro školní rok 2019/20 by uvítali, kdyby se
informace o slavnostním zahájení školy a přivítání prvňáčků 2. září v 8.00 hod.
objevila již v červnu na stránkách školy, na vstupních dveřích školy, v novinách,
popřípadě zasláním pozvánky apod.
Zákonní zástupci prvňáčků byli překvapeni ze spojení 1. a 4. ročníku do I. třídy,
posléze pochopili, že jde o uspořádání formální, žáci se učí převážně samostatně
v ročníku, spojují se v případě potřeby v hodinách výchov. Naše škola je malotřídní
proto oficiálně máme tři třídy.
Dotaz zazněl také k plavání dětí. Letos škola plavecký kurz neorganizuje, pořádá
ho vždy jednou za dva roky a dbá na dodržení pokynů MŠMT. Od 1. 9. 2017 je
výuka plavání povinná a to na 1. stupni ZŠ v rozsahu nejméně 40 vyučovacích
hodin pro žáka.
Nespokojenost zákonných zástupců s opravou tělocvičny a způsobem realizace.
Je dobré vědět, že obec nebyla úspěšná u žádosti na dotaci pro rekonstrukci
tělocvičny ZŠ a MŠ Bratronice. Obec opravuje tělocvičnu z vlastních zdrojů. Závěr:
Pan V. Švejcar zjistí na obci harmonogram prací a termín dokončení oprav
tělocvičny.
Informace pro zákonné zástupce žáků o zahájení studia paní ředitelky
Bc. V. Holmanové.
Jeden zákonný zástupce žáka uvažoval o posunutí začátku školního vyučování
na 9.00 hod. Žáci z Bělče a Sýkořic by mohli přijíždět do Bratronic autobusem
v 8:48 hod. Ale již nenavazuje vhodný spoj zpět, žáci by se nestačili naobědvat.
Vyučování po 4. vyučovací hodině by končilo ve 12:45 hod. a po 5. vyučovací
hodině ve 13:35 hod. Odpolední vyučování by končilo v 15:45 hod. Spoje do
Sýkořic 12:52, 13:52, 14:57, 16:09 hod. Dále bychom museli pátrat i po spojích na
Dolní Bezděkov, Lhotu apod. Nutno podotknout, že vyučování v kladenských
školách také začíná kolem 8:00 hod.

4.

5.
6.
7.
8.

Co kladně hodnotí většina zákonných zástupců žáků, jsou naše webové stránky
školy s elektronickou třídní knihou a žákovskou knížkou (EduPage), vše i
v mobilních aplikacích. EduPage nabízí nespočet dalších možností k využití.
Seznámení s návrhy studií nové výstavby MŠ v Bratronicích. ŠR byla informována
i o připomínkách a komentářích ke studiím ze strany učitelek MŠ a o návrzích ke
změnám pro budoucí projekt MŠ.
Další témata, kterých se ŠR dotkla:
Oplocení školy a vyřešení problematiky návesních prostor v obci Bratronice. Zjistí
na obci pan V. Švejcar.
Nutná je oprava obložení schodů u vstupu pro pracovníky školy, nebezpečí úrazu.
Důležitost kamerového systému v obci při hlavní silnici a na rizikových místech
v obci.
Zápisy z třídních schůzek nejsou povinné a v ZŠ a MŠ Bratronice se běžně
nedělají.
Prověří se možnost zajistit rodilého mluvčího na lekce AJ.
Všichni členové ŠR nahlédli do tělocvičny školy viz bod 3.
Setkání ŠR proběhlo v přátelské atmosféře, členové se dohodli na termínu dalšího
zasedání ŠR ve škole a to 11. 12. v 17:00 hod.

Všem členům ŠR děkujeme za spolupráci, pomoc a podněty.

V Bratronicích, 3. 10. 2019

Zapsala: Mgr. M. Ludvíková
Schválil: Ing. L. Richter, předseda ŠR

