
Zápis z 4. jednání školské rady ve školním roce 2018/19 
3.6.2019 

Přítomní: Petr Hopfinger, Martina Lajnová, Václav Kurel, Ilona Olšiaková, Jana Venclíčková, Martin 
Kozel, Lenka Zúbková, Michaela Dvořáková, Ludmila Zhoufová 

1. Zapisovatelem byl zvolen Martin Kozel. 
2. Petr Hopfinger navrhl program vzešlý ze zaslaných podnětů 

2.1. Program CLIL 
2.2. Vzdělávání pedagogů 
2.3. Vyhodnocování dopadu školy na učení dětí 

Dále byli vzneseny a projednány tyto body vzešlé na místě:  
2.4. Využívání travnatého porostu před školou 
2.5. Benefity pro nové učitele 
2.6. Nedostupnost Pedagogicko psychologické poradny pro Černošické děti 
2.7. Potřeba schválení změn ve školním řádě a ŠVP před začátkem školního roku 

3. Využívání travnatého prostoru před školou v okolí amfiteátru 
3.1. Jak bude prostor využíván? Mohl by nějak sloužit dětem? Škola tímto prostorem 

nedisponuje, za prostor odpovídá město.  
3.2. Venkovní třída není vhodná k užívání pro výuku - svítí tam slunce atd.  
3.3. Školská rada žádá pana Jiránka (nebo jinou zodpovědnou osobu za zmíněný prostor) o účast 

na dalším řádném jednání Školské rady (tedy 7.10. 2019). Prosíme o představení plánu 
města s tímto prostorem a rádi budeme diskutovat návrhy Školské rady, jejich realističnost a 
limity.  

4. Benefity pro nové učitele 
4.1. Škola se potýká s nedostatkem učitelů. V tuto chvíli chybí 4 úvazky a ještě ne zcela jasný 

počet asistentů pedagoga (závisí na probíhajících vyšetření u dětí). Tato krize panuje v celé 
Praze a Středočeském kraji a pravděpodobně se bude v příštích letech zhoršovat. Výsledek 
je, že je škola v personální krizi, přijímá kohokoli, kdo o práci projeví zájem a v této situaci 
nemůže klást nároky na kvalitu. Někteří zřizovatelé pomáhají školám získávat nové 
zaměstnance různou formou podpory (např. Praha se rozhodla zvýšit mzdy učitelům z 
vlastních zdrojů, aby dorovnala vyšší náklady na bydlení atd.) 

4.2. Školská rada navrhuje zvážit, jestli by zřizovatel nemohl škole pomoci při získávání nových 
učitelů nabídnutím nějakých benefitů. Padli návrhy na: zaplacení dopravného, Barevný 
ostrov by mohl rezervovat kapacitu pro učitele vracející se po MD (a urychlit tak jejich 
návrat), služební byt / příspěvek na bydlení. 

4.3. Žádáme radu města o projednání těchto návrhů a vyjádření, které benefity by mohla novým 
pedagogům zajistit a za jakých podmínek. Karel Muller může tento bod radě detailněji 
představit.  

5. Nedostupnost pedagogicko psychologické poradny 
5.1. Současná poradna pro naše děti je v Králově Dvoře, což je absolutně nevyhovující - je to 

daleko a nedostačují kapacity. Tento problém řeší i přilehlé obce - Všenory, Dobřichovice a 
Řevnice. 

5.2. ŠR se staví jednoznačně za návrh zřízení pedagogicko psychologické poradny v Černošicích. 
5.3. Žádáme radu města o projednání návrhu zřízení PPP v Černošicích a přednesení návrhu za 

jakých podmínek a jakým způsobem by to bylo možné.   
6. CLIL:  

6.1. Paní ředitelka představila popis programu, který zaslala předem. K dispozici zde.  

https://drive.google.com/file/d/1HhguzzoVDKXp85ht_z3Rubrc2A11V1ha/view?usp=sharing


6.2. Došlo k drobným úpravám nastavení programu, text popisuje klíčové sporné body - není 
povinnost aby rodiče platili příspěvek na realizaci programu, ve výuce je přítomný 
kvalifikovaný pedagog který má zaměstnanecký poměr se školou. Tím je zajištěno právně 
řádné fungování programu.  

6.3. Tímto považujeme tento bod v tuto chvíli za vyřešený.  
7. Vzdělávání pedagogů 

7.1. Škola každý rok vypracovává plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Plán se týká 
především doplňování pedagogické kvalifikace nebo povinná specializační školení. 
Pedagogové si také prohlubují svou kvalifikaci v rámci DVPP - je to v režii učitelů - každý má 
prostor 2x za rok. Aktuálně probíhá také mentorská podpora 8 učitelů. Ve škole se 2 učitelé 
vzdělávají jako budoucí mentoři.  

7.2. Proběhla diskuse. Paní ředitelka zašle SR současnou koncepci (k dispozici zde), pokud bude 
mít někdo zájem tento dokument komentovat, může.  

8. Vyhodnocování dopadu školy na učení děti 
8.1. Byl vznesen podnět, zda by se škola chtěla věnovat nějakému systematickému sledování 

dopadu na učení dětí (viz. článek p. Košťálové).  
8.2. Proběhla diskuse vyjasňující, jak je tento podnět míněn, co škola již v tomto ohledu dělá atd. 

Po diskusi padl návrh se k tomuto vrátit na některém z dalších jednání ŠR.  
9. Je třeba, aby ŠR schválila koncem prázdnin změny v ŠVP a školním řádu 

9.1. Protože se bude předělávat školní řád a jsou potřeba udělat i změny v ŠVP (volitelné bloky, 
aktualizace v 1. stupni, CLIL, Začít spolu atd.) je třeba projednání a schválení ŠR nejlépe do 
začátku školního roku. Podklady budou připravené 26.8. 

9.2. Za tímto účelem bylo stanoveno mimořádné jednání ŠR v termínu 2.9. 18:00. Pokud po 
zaslání podkladů žádný člen ŠR neprojeví zájem o zaslaných dokumentech diskutovat, 
členové schválí dokument emailem (per rollam) a setkání se v takovém případě zruší.  

10. Příští školská rada se setká 7. 10. 2019 v 18:00. 

Zapsal: Martin Kozel 

https://drive.google.com/file/d/0B2X_LzaqiDxzMVBpa2c3N1hmeG40cFNJbU5kUWFad1FDbWo0/view?usp=sharing
https://www.kellnerfoundation.cz/ohlasy/cile-profesniho-uceni-uspesny-ucitel-se-uci-od-svych-zaku

