ZÁPIS č. 34
z 1. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2017-2018)
ze dne 25. 04. 2018
Účast:
Za zákonné zástupce nezletilých žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele

Jiřina Brejchová
Boleslav Láska
Mgr. Petra Častorálová
Mgr. Milena Kalabzová
Mgr. Milena Majerová
Ivana Vraná, DiS - nepřítomna - omluvena

Host

Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
1) Přivítání, představení členů nově jmenované Školské rady (ŠR)
Na úvod zasedání přivítala nově zvolené členy Školské rady ředitelka školy Mgr. Bc. Pavla Jedličková.
Poté byli všichni přítomní členové rady seznámeni se školským zákonem, který stanovuje pravomoci
Školské rady (§ 167, § 168 - zákon č.561/ 2004 Sb.)
2) Volba předsedy Školské rady 28. základní školy Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Předsedkyní Školské rady byla zvolena Jiřina Brejchová.
3) Schválení jednacího řádu Školské rady při 28. základní škole v Plzni.
Členové rady projednali a schválili Jednací řád Školské rady.
Členové Školské rady také projednali možnosti přenosu informací o připomínkách ze strany rodičů mezi
členy ŠR. Proto bylo odsouhlasena aktualizace stávající e-mailové adresy, či zřízení nové e-mailové adresy
(schránky) s distribučními právy pro členy ŠR. Tato adresa bude dána k dispozici rodičům a ZZ žáků školy,
kteří na ni mohou zasílat své připomínky, návrhy apod. týkajících se chodu školy.
Schránka bude aktualizována do 14 dnů od 1. zasedání nové Školské rady - bude řešeno přes SITMP se
správcem sítě.
Rodiče a ZZ žáků 28. ZŠ budou přes školu On-line informováni o existenci a smyslu ŠR.
4) Seznámení členů rady s obsahem činností předešlé Školské rady.
Prodej pozemků: Z dosažených výsledků práce byl jmenován především úspěšně zrealizovaný prodej
pozemků okolo školy do vlastnictví zřizovatele. Tento prodej zjednoduší škole komunikaci v případě
získávání dotací, či provádění úprav na těchto pozemcích. Ze strany prodejce, TJ Sokolu Plzeň – Letná,
byly zahájeny kroky k revitalizaci sportovišť.
Parkovací prostory u školy: Ze strany Školské rady a vedení školy bylo v minulém roce vyvoláno jednání
se starostou ÚMO 4 a v rámci schůzky byla starostou přislíbena pomoc v této záležitosti. Zároveň byl
předán i písemný požadavek na vyřešení parkovacích stání u základní školy. Tento požadavek je nadále
předmětem jednání a členové Školské rady budou usilovat o jeho dokončení.
Jídelna a stravování: Projekt byl zahájen ve školním roce 2016/2017 ve spolupráci s vedením školy a školní
jídelny. Cílem je „Společné hledání cest k ještě kvalitnějšímu a pestřejšímu stravování v rámci možností
školy“. Přítomní podpoří pokračování v tomto projektu, pokud bude projeven zájem o jeho další rozvíjení.

5) Diskuse
Návrh zprostředkování přednášky pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
V případě zájmu rodičů škola zprostředkuje přednášku na zvolené téma.
Hygienicky vhodné chování žáků v prostorách toalet. Seznámení s případy závažného porušování
společenských pravidel, projednání možných opatření.
Přehodnocení využití Hejného metody výuky v matematice v nižších ročnících. Proběhla diskuse o kladech a
záporech této metody výuky matematiky. Členové rady vzali na vědomí, že plošné zařazení metody pro
budoucí ročníky 1. stupně bude ještě zváženo.
Aktivity žáků během přestávek. Přítomní vyjádřili obecnou nespokojenost nad tím, že velká část žáků tráví
své přestávky používáním mobilního telefonu k hrám a surfování na sítích, nezačleňují se do kolektivu třídy,
věnují přemíru času této pasivní zábavě. V rámci prevence výskytu sociálně-patologických jevů a pro lepší
vztahy a klima ve třídě se diskutovalo nad tím, zda by byl na místě plošný zákaz používání mobilních
zařízení během přestávek. Tento návrh byl zavrhnut z více důvodů, nebyl členy rady považován za
přiměřený, ale zároveň bylo škole doporučeno použít tento zákaz v případě přímého popudu z řad rodičů,
pokud ti by si v konkrétní třídě odsouhlasili soubor pravidel o používání mobilních telefonů, příp. tabletů ve
škole o přestávkách, nebo jejich úplný zákaz.
V souvislosti s tím rada doporučuje hledat cestu, jak dosáhnout lepšího formování klimatu ve třídě, jaké
aktivity žákům nabídnout (než zakazovat) pro trávení volného času během přestávek. Bylo navrženo
umožnit žákům hraní oblíbených a osvědčených deskových her, které by měli k dispozici ve třídě a měli tak
možnost si společně zahrát. Jednalo by se o soubor rychlých strategických, společenských, abstraktních či
vzdělávacích her, které by jim škola dala k dispozici. Tento návrh bude dán k projednání i žákovskému
parlamentu.
Usnesení:
1) Schválení Jednacího řádu Školské rady
2) Zvolení předsedkyně Školské rady
3) Zpřístupnění e-mailové schránky rodičům žáků a následné informování rodičů o možnosti, jak poslat
podnět Školské radě
Příští schůzka ŠR:
Schůzka byla předběžně stanovena na konec srpna 2018. Cílem schůzky bude především schválit školní řád
a výroční zprávu školy. Pozvánky s přesným datem konání a programem budou odeslány členům ŠR
e-mailem.
Zapsala: Mgr. Milena Kalabzová
V Plzni 25. 04. 2018

