Zápis ze 7. jednání Školské rady při ZŠ Davle ze dne 16. 10. 2017
Dne 16.10.2017 se konala pravidelná schůzka Školské rady při Základní škole Davle.
Přítomni: Iveta Hessingová, Mgr. Svatava Chrastilová, Mgr. Jana Stöcklová, Ing.Eva Jelínková,
Ing. Tomáš Zunt
Omluven: Ing. Karel Vopička
Hosté: Mgr. Jana Hrubá
Program:

1. Učebnice angličtiny 1.stupeň
2. Konzultační hodiny – dotaz rodičů

1. Eva Jelínková vznesla dotaz proč se změnily učebnice angličtiny ve 4.ročníku. Paní
ředitelka informovala přítomné, že ke změně učebnic angličtiny došlo na základě impulsu
ze strany vyučujích angličtiny. Proto na jejich žádost došlo k výběru nových učebnic.
Učebnice angličtiny pro 1.stupeň jsou: v 1. - 2. ročníku Happy House a ve 3.-5. ročník
Listen and Speak. V případě potřeby budou další informace předány na třídních
schůzkách.

2. Dotaz rodičů – Mgr. Monika Kulová, Jana Chromychová - Jak je ze strany vedení školy
řešena situace personálního obsazení nekvalifikovanými pedagogy ve třídě 5.B? Jaké
konkrétní kroky vedení školy v současné době podniká pro nápravu?

Vyjádření paní ředitelky:
Vznik situace:


Od jara intenzivní hledání kvalifikovaných pedagogů – bez úspěchu



Neplánované odchody třech kvalifikovaných pedagogů I. stupně



Nutné personálně pokrýt od 1. 9. 2017

Ve školním roce 2017/2018 je výuka v 5.B pokryta nekvalifikovanými pedagogy.
Ředitelka školy v rámci odpovědnosti za kvalitu vzdělávání zhodnotila možná rizika vyplývající z této
situace a nastavila opatření k eliminaci těchto rizik:
1. intenzivní příprava na převzetí třídy od odcházející třídní učitelky (konzultace k jednotlivým žákům,
fungujícím metodám a formám výuky) – proběhlo v přípravném týdnu
2. stanovení uvádějícího učitele oběma nekvalifikovaným učitelkám – denní konzultace k metodám
výuky, tempu výuky, přiměřenosti věkové skupině a skladbě žáků, hodnocení, školní dokumentaci,
práci se žáky se SVP
3. supervize vedení školy – průběžná plánovaná kontrola a konzultace
4. hospitační činnost vedení školy - neplánovaná kontrola průběhu vzdělávání
5. obě paní učitelky mají ve svých úkolech absolvovat pravidelné náslechy v hodinách svých
zkušených, aprobovaných kolegů

Toto personální obsazení stanovila ředitelka školy na celý školní rok z důvodu:


dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pedagogů (v průběhu školního roku nejsou
pracovním trhu v našem regionu volní kvalifikovaní pedagogové)



školní rok je chápán jako „nezbytně nutná doba“, nebylo možné uzavřít pracovně-právní
vztahy limitované nástupem kvalifikovaného pedagoga v průběhu školního roku (kandidáti
tuto možnost vyloučili)



stabilní prostředí pro žáky

na

V případě doplňujích otázek k tomuto vyjádření navrhujeme schůzku školské rady s vedením
školy a dotazujícími rodiči.
Zapsala: Iveta Hessingová

