Školská rada Základní školy Světice

10.10.2018

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice
konané dne 10. 10. 2018 od 17:00 hod v jídelně ZŠ Světice
Zasedání se zúčastnili všichni členové školské rady. 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

Přítomnost
P
P
P
P
P
P
P

Datum konání: 10.10.2018
Jméno souboru: SkolskaRada_2018-10-10_zápis-v2ps.docx
Rozdělovník
Zpracoval
Účastníci, web, nástěnka
Petr Štěpánek
Příští jednání

leden 2019

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

Projednávaná témata
1.
2.
3.
4.
1.

Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/18
Problematika zápisů účelově formálně přistěhovaných dětí pro školní rok 2018/19
Příjem žáků do 6. tříd pro školní rok 2018/19
SRPŠ

Schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/18

Školská rada navrhla drobné úpravy do předložené výroční zprávy za školní rok 2017/18. Úpravy
byly provedeny a školská rada Výroční zprávu za školní rok 2017/18 schválila.
2.

Problematika zápisů účelově formálně přistěhovaných dětí pro školní rok 2018/19

Problematika byla do detailu diskutována s následujícím závěrem, který navazuje na minulé
jednání školské rady:
 Preventivní opatření (s omezeným dopadem a úspěšností)
o Apelovat na světické obyvatele, aby se bránili účelovému zápisu dětí na svojí
adresu. Trvá, předseda školské rady dojedná formu apelu.
o Na posledním jednání školské rady bylo rozhodnuto ujistit světické rodiče, že
všechny naše děti do naší školy přijaty budou. Realita ukázala, že toto nemusí pro
zápis do školního roku 2018/19 platit nikoliv z důvodu toho, že by obec či škola
podcenily přirozený demografický vývoj obcí Světice a Klokočná, ale z důvodu toho,
že podle školského zákona je jediným kritériem přijetí trvalé bydliště dítěte (v době
zápisu) a značného množství účelově formálně přistěhovaných dětí.
o Na poslední školské radě bylo rozhodnuto 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.
Toto rozhodnutí trvá. Předseda školské rady zorganizuje jednání za účelem
dohodnutí konkrétních kroků vedoucích k identifikaci nebo možné identifikaci
účelově formálně přistěhovaných dětí a postupu řešení této situace ještě před
zápisem do 1. třídy.
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Na poslední školské radě bylo rozhodnuto 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.
Toto rozhodnutí trvá a bude řešeno na jednání zmíněném v závěru přechozího
odstavce.
Reaktivní opatření
Vzhledem k tomu, že problém účelového přihlašování k trvalému pobytu trvá a lze
předpokládat, že se situace bude zhoršovat (tj. počet účelově přihlašovaných dětí
bude v poměru ke všem dětem, za které zákonní zástupci podají přihlášku, dále
narůstat), bude vedení školy spolu se zřizovatelem řešit tuto situaci v rámci zákona
co nejspravedlivěji.
o



3.

Příjem žáků do 6. tříd pro školní rok 2018/19

Kapacita 6. tříd pro školní rok 2018/19 bude zřejmě naplněna z důvodu předpokladu, že
k současným 5. třídám bude třeba přijmout až 20 dětí z Tehova a nelze očekávat masivní odchod
dětí na 8letá gymnázia. Proto bylo rozhodnuto stanovit termín podání přihlášek do 6. tříd na konec
května 2019. Pokud by po podání přihlášek na konci května 2019 zbylo volné místo, je rozhodnuto
nenabízet toto volné místo zájemcům mimo obce Světice – Tehov a ponechat jej jako rezervu
z důvodu možného zápisu světických nebo tehovských dětí, které zvažovaly více škol typu 8leté
gymnázium nebo které by se mezitím do Světic nebo Tehova přistěhovaly.
4.

SRPŠ

Na minulých jednání školské rady bylo rozhodnuto apelovat na rodiče založit Sdružení rodičů a
přátel školy. Přes počáteční snahu některých rodičů a přes snahu učitelů, kteří na rodiče apelují na
třídních schůzkách, není stále SRPŠ založeno.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto změnit přístup a sestavit informační materiál pro rodiče,
popisující výhody založení SRPŠ pro školu, tento materiál publikovat a rodiče s ním seznámit.
Výhody zahrnují nejen obecně známou a předpokládanou finanční výpomoc, ale především
výrazné odlehčení administrativy pro vedení školy.
Návrh zmíněného materiálu připraví ředitelka školy.
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