Záznam ze společného setkání školské rady, rodičů, pedagogů a
vedení školy
dne: 24. 6. 2019 v 17.00 hodin v prostorách ZŠ Sedmikráska
zúčastnění
školská rada: Ondřej Vlach - zástupce rodičů/zákonných zástupců žáků, předseda ŠR;
Ivana Procházková - zástupce pedagogických pracovníků;
Petr Kopecký - zástupce zřizovatele (nepřítomen, omluven);
ředitel školy: Pavel Sumec;
správní rada: Pavel Štorek a Jakub Jalůvka;
ostatní: rodiče, pedagogové, zaměstnanci (viz prezenční listina).
program:
1. Představení školské rady v novém složení. Školská rada nyní pracuje samostatně,
intenzivněji, samozřejmě ve vzájemné spolupráci se správní radou a vedením školy.
(O. Vlach).
2. Poděkování za podporu a pomoc v letošním školním roce (O. Vlach):
 rodičům žáků IX. tř. (letošní absolventi) za spolupráci;
 týmu Sedmikrásky za zvládnutí letošního školního roku;
 za intenzivní komunikaci a spolupráci s rodiči;
 za otevření témat, zpětné vazby a změny, které nastaly …
3. Navýšení školného a jeho pozitivní dopad na další fungování školy.
P. Sumec: Ve státním školství došlo k navýšení platů o 10 % + nenároková složka
(odměny). V Sedmikrásce došlo k navýšení mezd cca o 12 % + rezerva na odměny,
dále obnova IT techniky, inovace výuky – např. dělení AJ na dvě skupiny…
J. Jalůvka: Vize budoucnosti je, že nechceme, aby k navyšování školného
docházelo skokem. Ale ve státní správě dochází k navýšení platů vzhledem ke
kalendářnímu i vzhledem ke školnímu roku, podobně je to i u různých smluv. Inflaci
také neovlivníme.
Ad dotaz M. Urbana, s jakým zpožděním dostává škola navýšené dotace od
MŠMT při těchto úpravách a jak je to se zveřejněním na stránkách Justice.cz (Veřejný
rejstřík a sbírka listin) – z důvodu transparentnosti.
P. Sumec: Zpravidla 3 měsíce zpoždění a ne v plné výši. Podrobnosti budou
zveřejněny ve výroční zprávě za školní rok 2018/19, jejíž součástí bude i Zpráva
o hospodaření (za rok 2018), potvrzená povinným auditem. Výroční zprávy jsou
vždy zveřejněny na stránkách školy, a to po schválení správní radou, k 15. 10.
odeslány na Krajský úřad. Založení do sbírky listin bylo i zpětně provedeno, čeká
se jen na zveřejnění.
Ad dotaz M. Urbana k hodnocení pedagogů za aktivity „navíc“, např. slovní
hodnocení či Škola v přírodě, a jak je dodržován Zákoník práce z hlediska dohledů,
práce přesčas…
P. Sumec: Počet pedagogů je dvojnásobný jak počet tříd, jejich práce je založena
víceméně i na dobrovolnosti. Je snaha ocenit je přiměřeně odměnami…
4. Vyhodnocení a zpětná vazba k výsledkům dotazníkového šetření „Klima školy“.
I. Procházková: V průběhu března vyplnili žáci, rodiče i zaměstnanci školy online
dotazníky, které se týkaly klimatu školy.
http://sedmikraska.cz/fotokronika/18_19_klima_skoly.php
Závěry se postupně zabývá vedení školy ve spolupráci se správní a školskou
radou. Již v tomto roce byly řešeny problémy jednotlivých tříd, podařily se společné

schůzky tříd na 2. stupni (za spolupráce se Školním poradenským pracovištěm),
v kterých chceme nadále pokračovat.
Při řešení problémů doporučujeme následující postup:
a, řešit věc s konkrétní osobou, které se týká; b, společenství, kterého se to týká
(rodiče jedné třídy, učitelé…); c, oslovit školskou radu, vedení školy.
Nejvýraznějším bodem byla nespokojenost se školní jídelnou. Školská rada spolu
s Pavlem Sumcem absolvovala schůzku s ředitelem školy ZŠ Pod Skalkou (L.
Ondřej) a následně se školskou radou ZŠ Pod Skalkou. Hlavní cíle jsou čerstvá
sezónní zelenina (místo mražené a sterilizované), nepoužívání polotovarů,
možnost volby vegetariánského jídla. Také jsme nabídly pomoc s odkazy na příklady
dobré praxe (takto fungující jídelny, webové stránky a podobně). Další schůzka je
domluvena na přelomu srpna a září, chceme se podílet na dotazníku pro žáky a
zaměstnance ZŠ Pod Skalkou. Doporučujeme rodičům, vyzkoušet si jídelnu, lze si
objednat 1 – 2 obědy jako cizí strávník.
5. Informace o probíhající dobrovolné aktivitě rodičů – „Rodičovská skupina“ a pozvánka
všem, kteří mají zájem se přidat.
O. Vlach a Petra Notheger: Jsme dobrovolná skupina rodičů žáků ZŠ Sedmikráska,
která pořádá akce pro rodiče a děti (z proběhlých akcí - Beseda na téma DIGITÁLNÍ
TECHNOLOGIE A DĚTI, Sdílený šatník a posezení u ohně). Dále je to Rodičovská
kavárna - příjemné setkávání s vůní kávy nad tématy, které nás zajímají. A
v neposledním - Podpora školy, a to finančně, svými dovednostmi nebo věcnými dary
(všem velké poděkování) – viz:
http://sedmikraska.cz/fotokronika/18_19_pomahame_sedmikrasce.php.
Odkaz na Rodičovskou skupinu i s kontakty naleznete na stránkách ZŠ Sedmikráska
v horní liště – Rodiče a SR:
https://rodice-sedmikraska.webnode.cz/o-nas2/
6. Dlouhodobá absence ředitele školy.
P. Sumec: Má nepřítomnost byla z důvodů zdravotních problémů, nyní jsem tady a
chci nadále pracovat na pozici ředitele školy.
J. Jalůvka: Správní rada vypracovala krizový scénář, kdyby k podobné situaci došlo.
7. Zpětně k minulému setkání 11. 12. 2019 – co se podařilo, co je v plánu.
Již výše zmíněné body – pomoc rodičů škole, rodičovská skupina, webová platforma
pro rodiče, výuka rodičů ve škole…
Plánuje se vymalování školy, společný projektový den rodiče + učitelé, propojení
družiny a lesní školky. Zůstává k naplánování – práce s dětmi se SVP, vzdělávání
učitelů v emoční a sociálních dovednostech, kritické myšlení….
8. Školní rok 2019/2020 – očekávané události pohledem školské rady i vedení školy.
a, O. Vlach – pravidelné setkávání s rodiči (2x ročně), měsíčník – emailem informace
od školské rady se zpětnou vazbou, rod. skupina - akce Bez obalu a další, pomoc ve
výzvě sponzorům…
b, P. Sumec – čipový systém ke vchodu do školy, řed. volno, zimní škola v přírodě
pro 1. st., výroční zpráva, dělená výuka AJ pro jednu třídu, elektronická žákovská
knížka pro 2. stupeň, na wc teplá voda a papírové utěrky, úprava smluv s ohledem na
GDPR, supervize pro učitele z projektu MAP…

zapsala Ivana Procházková

