Komise školská a pro mládež
Zápis z 6. jednání komise dne 18. 5. 2016
místo konání: MěÚ v 18:00
přítomni: L.Kalousková, J.Sticzayová, K.Pondělíčková,
A.Kratochvílová, M.Fritschová, T.Nováková, E.Schneebergerová, P.Hopfinger
nepřítomni: M.Čejka, B.Formanová
host:

ředitelka ZŠ Ludmila Zhoufová

ZŠ Mokropsy
Kvůli stavbě nových centrálních šaten začne nový školní rok až 19. září. Žáci 1.- 4. tříd budou
umístěni v družině, ostatní děti se mohou přihlásit do příměstského tábora.
Sportovní hala
2.6. 2016 v 17:00 jsou všichni zváni na slavnostní otevření nové sportovní haly.
Školní jídelna - podnět p. Kalousková
Děti nesmí vynášet jogurty ze školní jídelny, podle informace paní zástupkyně zákaz zůstane až
do konce školního roku. Příští školní rok budou servírovány jogurty v miskách. Ve škole
v Komenského ul. se někdy nedaří v jídelně vydat oběd podle navolené objednávky, děti
dostávají jídlo, které nebylo objednané.
Sociální fond – podnět p. Pondělíčková
Na některých školách mají zřízené sociální fondy, kam mohou přispívat dárci. Fond by mohl
sloužit dětem na financování vstupného do divadla apod. Čerpání by bylo anonymní. Členka
komise p. Pondělíčková zjistí podrobnosti k založení fondu.
Sdělení ředitelky ZŠ – návštěva na zasedání komise
Paní ředitelka byla pozvána na schůzku komise aby seznámila členy komise s výsledky
autoevaluace, kterou škole pomohla zpracovat externí firma.
Na žádost starosty města proběhla ve škole dotazníková šetření v pěti vyhodnocovaných
oblastech. Informace poskytlo 41 pedagogů z 50 v on- line programu.
Bezpečnost ve škole narušuje stavba, škola má šest vchodů, dveře zůstávají často otevřené.
Problém vyřeší centrální šatny s recepcí. Členové komise navrhují pro návštěvy vizitky.
Pozdní nástup školního roku využijí pedagogové ke vzdělávání jednotlivě i hromadně a k výuce
v družině.
Škola nově spolupracuje se základní školou v Mníšku pod Brdy, vzájemně si předávají
zkušenosti.
Ve výuce probíhají pravidelně hospitace. Pedagogové vycházejí vstříc i dětem se speciálními
potřebami, ve škole pracuje několik asistentů pedagogů. Existují skupiny pro mimořádně nadané
děti.
Výuka v angličtině s rodilými mluvčími pro absolventy školičky Kryštof v příštím roce nebude
pokračovat.
V personálním obsazení pedagogického sboru v příštím školním roce očekává paní ředitelka jen
velmi malé změny.
Schůzka ukončena v 20:30
Zapsala E. Schneebergerová

