
3. Schůze Výboru pro výchovu a vzdělávání  

Datum a místo konání: 12. 03. 2015, škola, začátek 18:00, konec 19:30 

Přítomni: H. Šůrová (HŠ), M. Brothánková (MB), Z. Štočková (ZU), I. Boušová (IB) a I. Zahradníček (IG); 
Omluveny: K. Hájková, Z. Tornikidis 

Zápis: H. Šůrová 

Program

1) Info HŠ o přípravě evaluačních dotazníků a usneseních přijatých na posledním zastupitelstvu 

: 

2) Info HŠ o předcházející schůzce s p. ředitelem za účasti MB:  
• Kritéria pro odměňování ředitele pro II. pololetí 2014/15 (dostavba tříd dosud 

probíhá podle plánu; evaluační dotazníky budou distribuovány v průběhu března; 
konkrétní prostředky na další vzdělávání pedagogů nejsou vyčleněny, ale je jich 
dostatek; p. ředitel pošle dokument Plán práce školy 2014/15, strategický plán 
připraví ve spolupráci s MB) 

• Další info: proběhlo školení pro učitele na práci s interaktivní tabulí, aktuálně snaha 
je začít využívat; nejbližší větší investice – osvětlení tělocvičny, inovace kotelny na 
staré škole – pokryje se z rezervního fondu; zápis do MŠ – pravděpodobně pokryje 
poptávku vinořských dětí (přijímá se 85 dětí, z Vinoře se přihlásilo 95, ale ne všechny 
opravdu nastoupí); aktuálně hledání nových pracovníků: 2 vychovatelky, 2 učitelé, 
vrátný 

3) Webové stránky škol – soubor podnětů k možnému doplnění školních stránek; Úkol: do 
konce března možnost doplnit, pak bude zkompletováno a zasláno škole; diskutované body: 

• Odběr novinek pro rodiče 
• Prostor pro jednotlivé třídy 
• Procvičovací knihovny (soubor cvičení a materiálů pro žáky) 
• Strategický plán, metody výuky (možnost udělat si o škole celkový obraz) 
• FAQ (např. kontakty na pedagogické poradny aj.) 

4) Dokument „Priority pro školu“ - podnět starosty: doporučujeme jako možnou osnovu pro 
strategický dokument školy, pokud bude doplněno o konkrétní body a způsoby plnění 

5) Pobočka ZUŠ – info HŠ, zatím se zdá úředně neprůchozí, ale HŠ bude dále zkoumat možnosti; 
jiná možnost: např. studenti konzervatoře, pedagogické fakulty (ve Vinoři fungovalo už asi 
před 15 lety); prostory – škola (stará), výhledově prostory pod zdrav. střediskem 

6) podnět HŠ: ve Vinoři chybí skaut/turistický oddíl, oddíl TOM již několik let nefunguje; MB 
shrnuje historii fungování oddílu, stál na skupině aktivních rodičů, kterým ale postupně 
odrostly děti; pravděpodobně výhledově vzniknou klubovní prostory, jednat předem o vzniku 
oddílu, oslovit lidi z Vinoře, kteří v současnosti vedou oddíly jinde (D. Obruča, Z. Štočková ad., 
víme o někom jiném??) 

7) podnět k bezpečnosti před školou ZU: auta rodičů parkují až přímo před vchodem, pak 
couvají do dětí, podnět zástupci starosty M. Biskupovi; MB:možné řešení by bylo umožnit 
vstup na pozemek školyz boku z Ronovské, kde je dnes na úrovni vchodu do školy plot, tam 
by odpadlo rizikové couvání 

 


