Zápis ze schůzky zástupců tříd („Klub rodičů“) s vedením ZŠ Jesenice
6.prosince 2016 v jídelně školy

Přítomni: Mgr. Petr Pavelka, Mgr. Josef Čížkovský + zástupci 13.tříd (viz.prezenční listina)
1) Přivítání a představení zúčastněných + kontrola zápisu z minulého jednání
- postupně konzultovány jednotlivé body, konstatován jejich současný status z pohledu
rodičů i školy
- zápis ze schůzek je vyvěšován na nástěnce webu školy a tištěná forma k dispozici na
nástěnce u recepce
Rozřešená přetrvávající témata z minulého období a následně nové body k jednání.
2) školní kroužky
- základní nabídka kroužků na následující školní rok bude zveřejněna již v červnu
- v současné době není volná kapacita vhodných prostor zejména pro sportovní kroužky
(závazné rezervace a pronájmy až do června 2017)
- klub rodičů žádá školu, aby poptala možnost využívat sál Společenského centra Jesenice
- zmíněn kroužek vaření – byla by možnost?prostory?kdo?kdy?
3) školní bufet
- rodičům byl dán dotazník k vyjádření souhlasu či nesouhlasu, aby jejich děti
navštěvovaly školní bufet – odevzdáno 761 odpovědí – výsledek = 95,5% ano : 4,5% ne
4) háčky v šatních skříňkách
- přetrvávající požadavek na doplnění háčků do skříněk tak, aby každé dítě mělo svůj
(1 skříňka je pro 2 žáky, ve většině byl však jen jeden háček na pověšení bundy atd)
- řešení je v běhu - do první části skříněk (pro třídy prvního stupně) byly již háčky
domontovány, další jsou průběžně dovybavovány
5) systém Bakaláři
- Klub rodičů (dále jen KR) žádá zástupce školy ověřit, zda funguje nastavení
notifikace/upozornění na novinky + zajistit instruktážní mail od správce školního systému
obsahující konkrétní postup, jak toto nastavit na straně uživatele
6) hrubé chování žáků v rámci třídy i mezi ročníky
- velké téma tohoto jednání Klubu rodičů napříč ročníky
- rodiče si přejí znát metodiku prevence proti šikaně a její případné řešení na ZŠ Jesenice
- jeden z konkrétních výstupů – praktický osvětový seznamovací program pro děti
- apel na aktivní dozor u šaten
7) provozní informace k organizaci ped. činnosti
- porada – každé úterý
- hospitace – 2-3x týdně (tj. u každého učitele cca 1x za 5 týdnů)
- pedagogická rada – 4x ročně
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8) školní jídelna
- přetrvávající kritika kvality a logistiky výdeje jídla
- paní kuchařky vstřícně zareagovaly na požadavek žákovského parlamentu a nosí čepice
- KR žádá vedení školy o kroky vedoucí ke zlepšení kvality jídla ve škole
- poptávána možnost umístění další čtečky čipů
9) neoprávněné parkování na místech pro vozíčkáře
- důrazný apel na rodiče, aby neparkovali na místech pro vozíčkáře
- prosba, aby vedení školy požádalo městskou policii o namátkové kontroly porušování
tohoto předpisu
10) uzavření školy v ranní špičce
- žádost o vysvětlení důvodu uzavření vstupu do školy mezi 7:30-7:40 hod, což ve svém
důsledku přispívá ke špatné dopravní situaci
- prosba o zajištění plynulosti vstupu do budovy bez tohoto omezení
11) základy sebeobrany v rámci TV
- žáci 1.stupně si tyto lekce zařazované do výuky TV chválí
12) vši
- přetrvávající téma - konstatován opakovaný výskyt
- v kompetenci školy je pouze informování o výskytu na základě zpětné vazby a apel na
rodiče
- prevence zůstává na rodičích
13) výuka tělocviku v 5.D
- dotaz k náplni hodiny obsahující jen pochodová cvičení
- doporučení pro vysvětlení účelu kontaktovat konkrétního vyučujícího
14) mezinárodní výměnné pobyty pro 5-té třídy
- tyto se neuskuteční
15) výuka ICT
- dotaz na relevanci pedagogického vzdělání některých vyučujících a nerelevaci obsahu
výuky a testů vzhledem k věku a (ne)zkušenosti žáků
- dle informace od zástupců vedení školy aktuálně probíhá specifikace tématického plánu
výuky ICT zejména pro nižší ročníky
16) výuka matematiky ve třídách 6.A, 6.C
- vedení probere nastíněné problémy s třídními učiteli a bude rodičům prezentovat řešení
17) výuka angličtiny
- diskuze, zda přízvuk rusky mluvící vyučující při výuce angličtiny může negativně
ovlivnit výuku a porozumění se žáky
18) výuka plavání pro 1.+2.ročníky
- upřesňující organizační informace budou předány rodičům
- výuka i doprava je bezplatná
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19) foyer školy
- prezentován podnět týkající se malého prostoru nevyhovujícího velkému množství
čekajících dospělých, hluk, průvan, výše umístění okénka neodpovídá vzrůstu žáků
nižších ročníků ani vozíčkáři
20) volná místa
- škola aktuálně vypsala konkurz na učitele I.st. a ekonoma
21) mezigenerační spolupráce
- konstatování existence žákovského parlamentu
- prostor pro propojení aktivit, vzájemnou konzultaci podnětů a připomínek z různých
pohledů rodiče a žáka
22) výuka matematiky dle metody Hejného
- upozornění na pořad ČT „Filantrop“, kde v zajímavém dílu o panu Janečkovi vystupuje
prof. Hejný a názorně popisuje svoji metodiku, která je rozpracována na výuku
matematiky až po střední školu
- z nadace pana Janečka lze získat úhradu kurzů pro učitele pracující s touto metodou

Následující schůzka Klubu rodičů: 7. únor 2017
Zapsala: Bc. Helena Janková
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