Zápis z 3. Jednání školské rady ze dne 11.4.2018

Přítomni: J.Krátký, J.Sedláková, L.Nečeda, M.Kolářová, V.Kučerová, L.Hynková, L.Plachá
Program:
1.

Vývoj situace v ZŠ od posledního mimořádného jednání ŠR

2.

Anketa mezi pracovníky – shrnutí

3.

MAP školství pro ORP J.Hradec

4.

Náměty pro rozvoj a podporu školy

5.

Jiné

Ad1. Zápis a kontrola úkolů z minulého jednání: Ředitelka školy seznámila přítomné
s aktuální situací ohledně případu diskutovaného dne 22.2.2018. Žákyně zvládla návrat do
školy, situace se uklidnila. Agresor je momentálně v diagnostickém ústavu, na konci školního
roku ZŠ Strmilov opustí z důvodu ukončení povinné školní docházky případně dříve z důvodu
stěhování do J.Hradce. Městský strážník situaci na autobusové zastávce na náměstí
monitoruje na městských kamerách. V případě větší koncentrace dětí provede obchůzku
v době odjezdů autobusů. Rodiče obdrželi od vedení školy dopis (v úterý 10.4.) s vysvětlením
práv a povinností školy, cílem bylo rozptýlit nereálné představy laické veřejnosti o
možnostech při boji s agresí dětí a zneužíváním návykových látek (nemožnost vyloučit žáka,
podmínky testování dětí na přítomnost drog, SPOD).
Ad2. Anketa mezi pracovníky v ZŠ měla pouze 3 navrácené vyplněné dotazníky (+ 3
prázdné), diskuse byla vedena o způsobu interpretace výsledků minulé ankety a smyslu
podobného dotazování. Názory od 3 lidí nelze zobecnit do shrnujících závěrů, nemohli
bychom je považovat za dostatečně vypovídající. Použitá metoda sběru dat se neosvědčila.
Ad3. V zastupitelstvu města je schválen Místní akční plán rozvoje vzdělávání, kde je na
114 stranách soupis aktivit rozvíjejících předškolní a školní vzdělávání pro školy a školky
okrese J. Hradec. Strmilov je zde uveden jako příklad dobré praxe spolupráce zřizovatele a
školy (ranní dovážení mladších žáků do školy), jako inspiraci lze využít i pro další cíle
MAP1. V současné době (do 30.4.) existuje možnost k zapojení se do MAP2 a financování
některé z aktivit pro rozvoj školy např. v prioritě „otevřená škola“ nebo „rozvoj občanských a
sociálních kompetencí“ či akce „klima“ na 3,5 roku. V rámci MAP2 je nyní odpovědnou
osobou p. Hamrová (z Mas Česká Kanada). Finanční podporu škole může přinést také využití
tzv. šablon, administruje Petra Jahodová (MAS Česká Kanada).

Ad4. Námětem k rozvoji pozitivního klimatu ve škole od zřizovatele je využití služeb
školního psychologa. Dříve se již toto téma diskutovalo v KPSS, avšak personálně je obtížné
takového odborníka najít. Zkušenosti s touto službou má ZŠ Kunžak, z konzultace
s ředitelkou školy vyplynuly tyto závěry:
•

•

•

•

•

Roli psychologa musí vykonávat osoba s odborným vzděláním (psychologické
případně obor sociální pedagogika) a tato nesmí být místní, aby si mohla získat důvěru
rodičů i učitelů
Výsledky se ve škole projeví za 2-3 roky, první rok jde hlavně o zapojení odborníka
do chodu školy a navázání důvěryhodné komunikace s aktéry (cílem je učitelům
pomoci s obtížnými situacemi nikoliv je kontrolovat a přidělávat jim práci)
Zavedení služby pouze na 1 rok (například financované ze šablon) nemá smysl, musí
být dlouhodobě zajištěné (v Kunžaku hradí obec cca 250tis. ročně na práci speciálního
pedagoga, druhou polovinu mzdy doplácí škola na smlouvu o vykonávání asistenta
pedagoga), nyní zajišťuje paní se vzděláním „speciální pedagog“, pomáhá učitelům
s reedukací, dětem s logopedickými problémy, rodiny se obracejí o radu a pomoc i
v situacích nesouvisejících s vyučováním)
Služba je účinná pouze v případě, že ji vedení i učitelský sbor poptává a je této práci
otevřen. Klíčové je navázat důvěryhodné a dlouhodobé vztahy s odborníkem –
externistou.
Tipy na případné odborníky k oslovení: Nikola Bílá (psycholožka z JH), p. Plíhalová
(speciální psycholog, bydlí v Kunžaku, nyní učí v ZŠ Popelín), Č.Rudolec (školní
speciální pedagog: Mgr. Olga Bochová), PaeDr. Jitka Crhová (Brno, psycholožka,
mentoring, www.jitkacrhova.cz)

Informace z Kunžaku komentovali učitelé, zazněl názor, že pro zavedení služby by byl
žádoucí psycholog, speciální pedagogika nebude postačovat. J.Sedláková nabízí pomoc se
sepsáním záměru na financování služby do MAP2, pokud bude v pedagogickém sboru shoda
o poptávce po práci externího odborníka (příležitost pouze do 30.4.).
Ad5. Další informace:
•
•
•
•
•
•
•
•

Členové ŠR dostali inspekční zprávu od ČŠI, kontrola byla zaměřena na odstranění
nedostatků zjištěných při předchozí kontrole. Text zprávy je zveřejněn na webu ČŠI.
Od června dojde k zahájení stavebních prací na zateplení haly ZŠ, sportovní akce o
prázdninách se z tohoto důvodu nekonají.
Připomněli jsme si jednací řád ŠR.
Zápis do 1. Třídy bude 18.4.2018.
Diskuse o rodině nájemníka města (neplatič, vystěhování k 30.4., 2 chlapci a OSPOD
– informaci má p. Sotonová)
Info o podmínkách Asociace mimoškolního vzdělávání, nyní v ZŠ 5 dětí v tomto
režimu, další se neplánují
Nedostatek financí na tarifní mzdy učitelů, žádost o dofinancování předána zřizovateli,
bude projednávat zastupitelstvo
SRPŠ – apel na převedení účtu z L.Hynkové na současnou předsedkyni D.Pacalovou

Zapsala: J.Sedláková
Ověřila: M.Kolářová

