Komise školská a pro mládež
Zápis z 1. jednání komise dne 4. 3. 2015
místo konání: zasedací místnost MěÚ v 18:00
přítomni: L.Kalousková, J.Sticzayová, A.Kratochvílová, M.Fritschová, P.Hopfinger, M.Čejka, K.Pondělíčková,
J.Böhmová, T.Trantinová, B.Formanová
tajemník: E.Schneebergerová

Inspekční zpráva - ZŠ
Členové komise byli seznámeni s inspekční zprávou zaslanou elektronicky již před schůzkou.
Hospitace a suplování
K problému nedostatečných hospitací jsme dostali informaci od paní Formanové, že hospitace
budou probíhat na přátelské úrovni vzájemně mezi kolegy na 2. stupni, na 1. stupni již tímto
způsobem probíhají. Ve škole v Komenského ulici je tento způsob neproveditelný, protože
všichni učí.
Pan Čejka dal podnět jak probíhá ve škole suplování a jak jsou učitelé informováni.
Suplování a dozor na chodbách by mělo být přidělováno programem, aby byli pedagogové
spravedlivě střídáni a nedocházelo k přetěžování stále stejných osob.
Elektronický systém pro tvorbu rozvrhu a suplování by měl být plně využíván, názor některých
členů komise je, že škola by mohla mít například i IT specialistu.
Komunikace mezi pedagogy
Vedení školy se rozšířilo na tři zástupce a dvě tzv. vedoucí učitelky. Cílem je lepší přenos
informací mezi vedením a ostatními pedagogy. Komunikace mezi vedením a pedagogickým
sborem neprobíhá ještě zcela optimálně, atmosféru by zlepšila větší podpora a rovnocennost
pedagogů. Nová funkce vedoucí učitelka nemusí v kolektivu působit na ostatní kolegy kladně.
Možností je také kumulace funkcí jedné osoby. K lepší atmosféře pedagogického sboru by mohla
pomoci změna v obsazení zástupců ředitele, což je ale v kompetenci paní ředitelky a na jejím
uvážení.
Šikana
Podnět vychází z e-mailu pana Čejky. Šikanu ve škole řeší vedení školy s výchovným poradcem
a řídí se metodickým pokynem MŠMT. V současné době škola nemá výchovného poradce
s potřebným vzděláním. Pedagogický pracovník, který šikanu neoznámí, se vystavuje trestnímu
postihu. Podle paní Kratochvílové je třeba více využívat preventivní programy jak zabránit šikaně
a ve třídách dělat sociometrický průzkum. Ve škole je zřízena schránka důvěry. Ze strany
pedagogů bylo zjištěno v poslední době celkově zhoršené chování žáků.
Různé
Bezpečnost dětí ve škole a možnost vniknutí do školy.
Ve škole byla vypovězena kolektivní smlouva.
Stížnosti rodičů na zbytečné mimořádné schůzky, které lze řešit e-maily.
Schůzka ukončena v 20:45

Zapsala E. Schneebergerová

