Školská rada Základní školy Světice

7. 3. 2018

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice
konané dne 7. března 2018 od 17:30 hod v jídelně ZŠ Světice
Zasedání se zúčastnili všichni členové školské rady, kromě členů níže omluvených. Školská
rada je usnášeníschopná.
Účastníci

členství v radě školy

Olga Kyzlinková
zvolena za pedagogy ZŠ Světice
Olga Kozačová
zvolena za pedagogy ZŠ Světice
Barbora Smetánková
zvolena za zákonné zástupce žáků
Petr Štěpánek
zvolen za zákonné zástupce žáků
Pavla Dobiášová
jmenována za zřizovatele
Kateřina Ruszová
jmenována za zřizovatele
HOSTÉ:
 Mgr. Monika Cibulková, statutární zástupce ředitele ZŠ
Světice
 Mgr. Pavla Žižková, ředitelka školy
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P
P
P
P

Datum konání: 7.3.2018 Jméno souboru: SkolskaRada_2018-03-07_ZJ-final.docx
Rozdělovník
Zpracoval
Účastníci
Příští jednání

Petr Štěpánek

červen 2018

Legenda: P-přítomen, N-nepřítomen, O-Omluven

Projednávaná témata
1. Kvalita ubytování na lyžařském kurzu
2. Problematika zápisů účelově formálně přistěhovaných dětí
3. Autodoprava dětí
1.

Kvalita ubytování na lyžařském kurzu

Informace od rodičů, že kvalita ubytování na konkrétních lyžařských kurzech byla nižší než
předpokládaná. Škola hodnotí situaci obdobně a byla přijata opatření, aby byla vybírána kvalitnější
zařízení. Ta je třeba vybrat již nyní, protože již na zimu 2018/19 je velký převis poptávky. Jako
rozumné se jeví standardizovat cesty (např. 1. a 2. třída jezdí do Pardubických chat, 3. třída jinam
– bude upřesněno podle dostupnosti a kapacity lokalit). Tyto lokace budou zarezervovány
na několik let dopředu s tím, že standardně např. po 3 letech dojde k jejich přesoutěžení.
Škola chce pokračovat v organizaci zimních ozdravných pobytů i nadále, třebaže to
vzhledem k velikosti školy a počtu žáků znamená mimořádnou pracovní i organizační zátěž.
Škola proto osloví rodiče s žádostí o personální pomoc na zimních ozdravných
pobytech (především certifikovaný lyžařský instruktor a zdravotník).
2.

Problematika zápisů účelově formálně přistěhovaných dětí

Problematika byla do detailu diskutována s následujícím závěrem:
 Preventivní opatření (s omezeným dopadem a úspěšností)
o Apelovat na světické obyvatele, aby se bránili účelovému zápisu dětí na
svojí adresu
o Ujistit světické rodiče, že všechny naše děti do naší školy přijaty budou.
o Apelovat na úřednice OÚ Světice i Klokočná, aby v případě, že rozpoznají účelové
přihlášení, se snažily toto jednání rozmluvit s odkazem na násl. reaktivní opatření
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Pomoci snaze alternativních rodičů předškoláků a ještě mladších dětí zřídit vlastní
zajištění školního vzdělávání; toto však neznamená tyto děti přijmout do Světické
školy (třebaže vzdělávány by byly doma), ale např. pomoci např. formou propagace
na webu, společnou organizací vybraných akcí apod.
Reaktivní opatření
o Uzavřít smlouvu s jinou (vzdálenou) obcí, která má ZŠ prvního i druhého stupně a kde
je nedostatek dětí s tím, že dětem, kterým nebude z kapacitních důvodů možno přiřadit
místo ve Světické škole, bude v rámci této smlouvy zajištěno vzdělávání
v zasmluvněné škole.
Tento prostředek bude využíván při převisu dětí specificky pro děti účelově
zapsané.
o



3.



Autodoprava dětí

Platí dohoda, že dovoz auty do Světické školy má být realizován po silnici Světice – Tehov
(Na Lada).
V praxi množství rodičů nadále jezdí ulicí K panskému poli, a to i v protisměru jednosměrné části.
Školská rada se proto usnesla na potřebě opakovaně oslovovat rodiče (emailem, vývěskou,
informací ve zpravodaji apod.), aby respektovali obytnou zónu i jednosměrnou ulici.
Prosíme též o zajištění obnovy přestříkaných dopravních značek určujících jednosměrnou ulici.
Byly diskutovány možnosti zřízení velmi rychlých kiss and ride nebo drop-off odstavných pruhů
vedle silnice (Hlavní) a záměr odstínit alespoň některá auta od prostoru před školou (otočka aut
v prostoru mezi obchodem a vjezdem/výjezdem na ulici Na Lada), které však narážejí především
na vlastnická práva třetích osob.
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