Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Mikoláše Alše v Praze - Suchdole
ze dne 25. června 2020
Přítomni:
za pedagogické pracovníky: Lenka Bílková, Michaela Haluzová, Petra Parasková
za zřizovatele: Andrea Hrobská Mináriková, Ludmila Knappová, Ivana Lacinová
za rodiče: Hana Elicharová, Pavel Michálek, Renata Bořkovcová
Host: Alexandra Kejharová (ředitelka)
Program
1. Projednání změny Školního vzdělávacího programu (ŠVP),
2. Čerpání rozpočtu 2020
3. Informace o fungování školy v době pandemie
4. Různé (akce, první třídy, odchod devítky, preventivní programy …)

Ad 1. Projednání změny „Školního vzdělávacího programu“ (ŠVP)
Rada projednala změny „Školního vzdělávacího programu ZŠ Mikoláše Alše“. Změny korespondují
s metodickými doporučeními uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
vydanými MŠMT ČR a s doporučeními navrženými Národním pedagogickým institutem.
Největší změny se týkají předmětu Informatika. Průřezově bude do všech předmětů zařazeno
„digitální myšlení. Nově bude ve 4. a 7. ročnících přidaná 1 hodina informatiky. Ve čtvrtých třídách
dojde k ponížení hodinové dotace přírodovědy ze dvou na jednu. V sedmých třídách dojde k obdobné
změně, akorát v předmětu výtvarná výchova.
Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací kurzy pro pedagogy, kterých se budou jednotliví
pedagogové účastnit. Jsou rovněž připraveny již učebnice. Vedení školy počítá s proškolením
pedagogů na dané téma.
K hlubšímu zapojení digitálního myšlení a hodin informatiky by měly školy přistoupit do roku 2024. ZŠ
Mikoláše Alše spouští program již od září 2021. Na konci školního roku 2021/2022 bude průběh
prvního roku vyhodnocen a následně na to budou případně přijatá další opatření.
Školská rada změny Školního vzdělávacího programu projednala bez dalších návrhů na změny. Na své
dotazy dostala odpověď.

Ad 2. Čerpání rozpočtu 2020
Rada projednala návrhy rozpočtu za školní rok 2020 bez připomínek. Rozpočet je schválen Radou MČ.
V rozpočtu nedošlo k žádnému propadu v průběhu Covid pandemie.
Nad rámec povinností Školské rady probíhala debata nad možnostmi využití prostředků SRPŠ. Padl
návrh, že by škola mohla zorganizovat projekt participativního rozpočtu, do kterého by se mohly děti
zapojit se svými projekty. Na další jednání školské rady pozveme předsedkyni SRPŠ paní P. Eliášovou.
Pozvánku zajistí předsedkyně Školské rady.

Ad 3. Informace o fungování školy v době pandemie
V průběhu pandemie, stejně jako u první vlny, probíhala distanční výuka podle zvlášť sestavených
rozvrhů. Škola zajistila doučování a dohled pro žáky se speciálními potřebami. Průběh výuky se
průběžně zdokonaloval. Školská rada vyjadřuje velkou spokojenost s fungováním školy v průběhu
pandemie a její otevřený přístup a vyjadřuje díky vedení školy a všem pedagogům.

Ad 4. Různé (akce, první třídy, odchod devítky, preventivní programy ….)
První a deváté ročníky
Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny celkem tři třídy prvních ročníků. Škola bojuje
s omezenou kapacitou prostor. Během letních prázdnin tak budou rekonstruovány dvě místnosti, ze
kterých se vytvoří dvě učebny.
V letošním roce neproběhne uvítání prvňáčků. Děti dostanou dopisy na uvítanou. Rozloučení
s devátými ročníky proběhne v prostorách školy.
Policie ČR ve škole
V prostorách školy probíhalo šetření Policie ČR s cílem zmapovat možný výskyt návykových látek ve
škole. Ty v průběhu policejního šetření nebyly v prostorách školy nalezeny. V návaznosti na tuto akci
Policie ČR poskytne ve vybraných třídách preventivní program zaměřený na rizikové chování.
Škola zároveň spolupracuje se spolkem Život bez závislosti, která každoročně pro žáky napříč všemi
ročníky připravuje preventivní programy. S ohledem na dobrou spolupráci a pozitivní ohlasy z řad
žáků i pedagogů bude škola s organizací spolupracovat nadále.
Školská rada kvitovala s povděkem zapojení dětí do preventivních programů v rámci všech věkových
kategorií.
Výsledky srovnávacích SCIO testů
Ředitelka školy představila výsledky srovnávacích SCIO testů z ČJ, M a AJ. ZŠ Mikoláše Alše si
v národním srovnání stojí dobře, většina žáků je v 80 percentilu. Velmi dobře se v souhrnných
výsledcích umístily páté ročníky, které zařadily ZŠ Mikoláše Alše mezi 10% nejúspěšnějších škol v
testování. Odkaz na výsledky je umístěný na webových stránkách školy v sekci SCIO. Výsledky bude
prezentovat i MČ Praha Suchdol.

